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Uma Constituição é o estatuto político-jurídico de uma sociedade, e 

consigna, de igual modo, sua narrativa histórica. Naquele documento solene há 

um olhar sobre o passado, uma proposta para o presente e uma ideia de futuro. 

São tempos que dialogam nas diversas passagens do seu texto.  

 

Mas como toda norma ela não é incólume ao passar dos anos. Esta é a 

ordem natural da vida, e não poderia ser diferente num texto produzido ao final da 

década de 80 do Século XX, como é o caso da Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, que chega aos 30(trinta) anos de vigência. 

 

Desde sua publicação o mundo se transformou abruptamente. Conceitos e 

estruturas foram constituídas e desconstituídas, a informação, ou melhor, os 

meios à transmissão desta, são os exemplos mais concretos desta nova 

sociedade. Mas uma Constituição não é imutável, pois o legislador constituinte 

prevê sua adaptação às novas exigências políticas, econômicas, culturais ou 

éticas, ditadas pela própria complexidade, conveniência ou necessidade da vida 

social (Min. Celso de Mello, ADIn nº 486). Assim, da mesma forma que o mundo 

muda, a Constituição assimila as necessidades da coletividade, e transforma-se. 

 

Por certo, há valores que são, por assim dizer, perenes e que permeiam 

todo o corpo da Constituição, representando o pensamento do momento 

constituinte, e que importam, sobremaneira, na tarefa de interpretação do texto. E 

aqueles estão expressos, não nos Títulos, Capítulos, Artigos ou Incisos, mas em 
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local simbólico, qual seja, o Preâmbulo. No Preâmbulo o poder constituinte pode 

falar sobre si mesmo, pode se auto-referir, como já disse o Ministro Carlos Ayres 

Britto, na sua obra Teoria da Constituição.  

 

Nos dias de hoje, a dialética constitucional, seja tratando-se da 

Constituição da República, quanto da Constituição Estadual, atende a ideia de 

pluralismo, não somente na perspectiva orgânica, mas também na multiplicidade 

de interpretações e diálogos necessários a sua (re) construção. E desta 

característica, uma obra que pretenda lançar um olhar sobre aquele Estatuto, não 

pode prescindir. 

 

Esta edição especial da Revista Eletrônica do Tribunal de Contas 

homenageia os 30 Anos da Constituição Estadual. Na organização desta obra, a 

Consultoria Técnica do TCE-RS buscou uma comunhão de esforços de diversas 

vozes, diferentes formações e variadas visões de mundo, mas com um elo em 

comum, desvelar o sentido da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul nesta 

quadra do Século XXI, e, quem sabe, propiciar novas discussões sobre antigos, 

atuais e futuros temas. 
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Entrevistas 
Ouvindo os constituintes 
 
 

Procurando recuperar aspectos significativos da experiência constituinte no 
Rio Grande do Sul, o jornalista Francisco Queiroz Filho, da Assessoria de 
Comunicação Social do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), ouviu três ex-
deputados constituintes, os conselheiros aposentados Gleno Scherer e Porfírio 
Peixoto e o decano do TCE-RS, conselheiro Algir Lorenzon. A seguir, uma síntese 
das impressões colhidas. 
 
 
 
 
 

Gleno Scherer 
Sociedade participou intensamente da Constituinte Estadual 
 

 
 
 
 
 
 
Responsável pela condução da Constituinte Gaúcha, o ex-conselheiro 

Gleno Scherer explica o orgulho do trabalho desenvolvido. Para ele, aquele 

período foi um momento único na história do parlamento e do nosso Estado. 

Deputado em três mandatos, sendo o último no período de 98, Gleno lembra que 

saiu um pouco mais cedo, antes de concluir o mandato, porque foi para o Tribunal 

de Contas do Estado (TCE-RS). “Isso tudo foi na 47ª legislatura, no início do ano, 

mudou toda a mesa diretora e daí ficamos na Presidência com a obrigação de 

concluir o trabalho da Constituinte de 89”.    

O ex-conselheiro esclareceu que havia um artigo na Constituição Federal 

que determinava que os estados tivessem que instalar o processo constituinte, e 

isso foi feito quando o conselheiro Algir Lorenzon era o presidente da Assembleia. 

Gleno Scherer lembrou que, no dia 26 de outubro de 1988, Lorenzon instalou a 
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Constituinte gaúcha e a Assembleia Legislativa deu início ao processo 

constituinte. “Eu, como presidente, tive que tomar uma série de providências, 

inclusive a elaboração de um regimento interno especial para conduzir os 

trabalhos da Constituinte”, disse.  

  Para Scherer, a Constituinte Estadual sempre provoca muitas lembranças 

positivas, uma delas foi o empenho de todos os parlamentares. “Eles foram muito 

dedicados, ninguém media o horário. Até quando fiz o discurso de encerramento 

da Constituinte, disse que havia um entusiasmo juvenil dos deputados, no sentido 

da dedicação que eles tiveram em todo o processo.” Avaliou ainda que, embora 

ocorressem debates acalorados, a Constituinte aglutinou diferentes forças e teve 

uma grande participação da sociedade.  

“A Polícia Civil, por exemplo, foi a que mais apresentou propostas, seguida 

da Brigada Militar e dos professores, todo mundo tinha suas reivindicações.” 

Explicou Scherer que foi um momento muito singular e importante para a 

Assembleia.  “Haja vista que a participação diária era muito numerosa. Chegou a 

ter um dia em que houve uma afluência de 5600 pessoas dentro do Legislativo 

Gaúcho e isso dá uma dimensão do interesse que toda a sociedade passou a ter 

na Constituinte.” 

De acordo com Gleno Scherer, a Constituinte faz 30 anos, e sempre é bom 

lembrar que a Constituição Americana em 200 anos teve pouquíssimas 

modificações, em um ou dois artigos. “A nossa Constituição já recebeu inúmeras 

emendas, tanto em nível federal quanto estadual. Julgo que uma revisão poderia 

ser feita, não digo uma Constituinte totalmente nova, mas uma revisão talvez 

coubesse para atualizar o texto constitucional aos dias de hoje,” afirmou o ex-

presidente da Constituinte Gaúcha.  

“Tivemos muito zelo em todo o processo da Constituinte. Propus à Mesa 

que convidássemos dois professores de português, o Celso Luft e o Kaspary, o 

que foi aceito. Então, saiu correta a redação final dos cerca de 260 artigos da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi uma grande e importante 

contribuição em todo o processo, não seria justo que no final saísse algo que 

comprometesse a boa grafia em nossa língua portuguesa”, relembrou Gleno 

Scherer. 
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Porfírio Peixoto 
Constituinte debateu realidade do Rio Grande do Sul 
 

 
 
 
 

O ex-conselheiro começou sua trajetória política como deputado estadual, 

eleito pela primeira vez para o Legislativo Gaúcho em 1975, na bancada do MDB 

da 44ª Legislatura. Foi para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) em 1990, 

sendo presidente da Corte em 1998/99 e exercido a Presidência em substituição 

em 2009. De acordo com Porfírio, constituinte estadual de 1989, o processo 

constitucional foi um momento de debate da realidade do Rio Grande do Sul. No 

entanto, explica que o espaço legislativo em uma Constituição Estadual é muito 

pequeno. “Apenas regula aquilo que a Constituição Federal já estabeleceu,” 

lembra ele.      

“O Brasil é quase um Estado unitário. Por uma razão histórica, foi o único 

país da América que teve império, e os impérios têm esta característica, criarem 

Estados unitários, porque o imperador está presente em toda a parte e a sua 

vontade se sobrepõe em todos os sentidos”, avaliou Porfírio. O ex-constituinte 

destacou que, no Brasil, o sistema federativo transforma a União em capaz de 

exercer muitos poderes, ou seja, um Estado poderoso. O conselheiro aposentado 

relembra que os debates na constituinte gaúcha se limitavam a não extrapolar o 

que a Carta Magna proferia. 

Nessa entrevista, Porfírio Peixoto recorda que a Constituinte Estadual foi 

um momento de debates muito ricos, inclusive criando a estrutura da Defensoria 

Pública no Rio Grande do Sul. Entretanto, tudo foi elaborado dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal. “Muitas vezes queríamos 

acrescentar algo mais, mas se tornava inconstitucional porque já havia uma 

previsão na Carta Maior brasileira”.  Para ele, não há necessidade de uma nova 

Constituição, poderia haver, sim, uma reforma constitucional mais ampla.  

 



 

 
8 

 

 

Porfírio entende que os problemas do País não são advindos da 

Constituição Federal. “A Constituição não é ruim. É verdade que ela foi feita num 

momento de muita ansiedade nacional porque foi elaborada após 21 anos de 

autoritarismo e havia uma ânsia por liberdade e, quem sabe, houve até alguns 

exageros nesses aspectos. Talvez precise de alguns ajustes, mas é uma boa 

Constituição”.  Ressaltou que, em um momento como o atual, se fosse feita uma 

nova Constituição, deveriam ser eleitos parlamentares com poderes exclusivos, 

que não poderiam ser candidatos na próxima eleição.   

Hoje, passados 30 anos da promulgação da Constituinte, o ex-conselheiro 

relembra a sua atuação na elaboração da Constituição Estadual. Conforme ele, o 

Princípio da Anterioridade foi uma das suas principais colaborações na Carta 

Gaúcha. “A legislatura fixa a remuneração da próxima, mas antes da eleição, para 

que não se saiba quem vai ser beneficiado”. Destacou que existiam temas 

maiores para serem revisados, tanto em âmbito nacional como estadual, como a 

questão social, de endividamento externo e segurança pública, entre outras. No 

entanto, “assuntos maiores deveriam ser debatidos e elaborados por uma 

Constituinte Exclusiva”.   
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Algir Lorenzon  

Debates envolveram todo o Rio Grande 
 
 
 
 

Algir Lorenzon nasceu em Catuípe, no interior do Rio Grande do Sul. 

Advogado, formado na primeira turma da Faculdade de Direito do Município de 

Cruz Alta, começou a carreira política como vereador e foi eleito deputado 

estadual em quatro oportunidades pelo MDB. No último ano de mandato, ao final 

de 1989, foi indicado pela Assembleia Legislativa e tomou posse como 

conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Um ano antes, presidiu 

a instalação da Assembleia Estadual Constituinte do Rio Grande do Sul, tempo 

que recorda com carinho. “Foi o ano mais cheio da minha vida”, afirma. 

Para compor o documento com as demandas da sociedade gaúcha, era 

preciso escutar. “Nós tivemos uma atuação intensa e imensa. Ou indo para o 

interior do Estado para ouvir sugestões, em debates com todos os setores da 

sociedade do Rio Grande, ou internamente na Assembleia, nas reuniões das 

Comissões, recebendo os pleitos, as reivindicações”, relata Lorenzon. Naquela 

época, a exemplo do que havia acontecido em 1988 no cenário nacional, a 

Assembleia Legislativa vivia uma grande movimentação. De acordo com o 

conselheiro, “a Casa vivia cheia” e “todos os setores da sociedade estavam 

mobilizados”.  

Nesta entrevista, Lorenzon recorda de algumas dificuldades para elaborar 

a Carta Estadual. “Não podíamos colocar uma Constituição que, de repente, fosse 

atender todas as vontades de todos que ali estavam. Nós teríamos uma 

Constituição com mais de mil artigos”, explica. Na época em que presidiu a 

instalação da Assembleia Constituinte, Lorenzon mobilizou forças para que a 

discussão fosse qualificada. “Técnicos dos mais diferentes setores trabalharam 

conosco”, relembra.  
Após três décadas, o conselheiro não esconde que, apesar dos debates e 

da ansiedade pela criação de um documento que celebrava a democracia, alguns 
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pontos não foram abordados como ele gostaria. “As questões relacionadas com 

os direitos individuais, a participação dessas pessoas nos órgãos públicos 

estaduais, quem sabe, nós poderíamos ter colocado algumas coisas a mais”. De 

acordo com Lorenzon, a Constituição é “fruto deste entendimento médio do Rio 

Grande do Sul”. 

Com as comemorações dos aniversários da Carta Magna e da Constituição 

Gaúcha, os debates sobre atualizações e modificações na legislação vigente 

voltam à pauta. Para Algir Lorenzon, essa é uma discussão desnecessária. “O 

país vive hoje um processo democrático dos mais autênticos possíveis e um dos 

melhores do mundo”. Além disso, o conselheiro destaca que a educação continua 

sendo a melhor maneira para realizar mudanças que a população precisa. “Eu 

vejo necessidade de constituirmos melhor a vontade popular” e afirma estar 

“orgulhoso do trabalho realizado há 30 anos”. 
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Artigos 
 

Em 30 anos, a saúde no Brasil  
se tornou obesa 
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Resumo: O direito fundamental à saúde foi ampliado a partir da Constituição 
Federal de 1988. Como consequência do acesso e da cobertura universal frente 
à escassez dos recursos financeiros, o Poder Executivo tem encontrado 
dificuldades na implementação da referida garantia, em especial pelo excesso de 
judicialização, com demandas legítimas e ilegítimas tratando de pedidos 
diversificados e que interferem no planejamento do orçamento público. Em sendo 
assim, precisa-se romper o ciclo vicioso com a adoção de medidas inovadoras e 
o estabelecimento de diálogos entre as instituições públicas, privadas e a 
coletividade, a fim de que o caminho seja mudado com a introdução de um 
modelo democrático de governança, adaptado à nova realidade que se 
apresenta. 
 
Palavras-chave: Saúde; Acesso universal; Judicialização; Orçamento público; 
Mudança da trajetória; Governança. 
 
Sumário: Introdução – 1 O passado e o presente do acesso à saúde – 2 A 
mudança da trajetória – 3 O princípio da participação na constituição estadual do 
rio grande do sul – 4 Considerações finais – Referências 

 
 

Desde os primórdios1, o ser humano exterioriza as suas atividades por 

meio das relações desenvolvidas com os seus semelhantes ou bens, materiais ou 

imateriais, proporcionando meios de conservação e sobrevivência (Ráo, 1999). 

No entanto, a manutenção de uma determinada ordem social depende da 

existência de regras que possibilitem a existência de direitos e incentivem o 

cumprimento dos respectivos deveres. 

                                              
1 Agradecimentos à Márcia Raquel Paiva e Holanda pelas pesquisas realizadas para a construção do 
presente ensaio. 
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Como importante ferramenta estrutural de um Estado, a Constituição é uma 

forma de autovincular a sociedade, os indivíduos e os representantes estatais a 

assumirem uma série de restrições de longo prazo às decisões feitas no presente, 

concretizando as bases para o viver social. Apesar de ser uma abstração, a 

existência hígida de um texto constitucional depende da crença dos indivíduos 

nas matrizes institucionais estabelecidas. 

Neste sentido, Harari (2015) aduziu que é difícil a compreensão de “ordens 

imaginadas” porque as pessoas presumem que há apenas dois tipos de 

realidade: a objetiva e a subjetiva. Contudo, existe um terceiro nível, chamada de 

realidade intersubjetiva2, que não depende dos elementos físicos ou das crenças 

e sentimentos individuais, mas da comunicação entre os seres humanos, cujas 

histórias começam a fazer sentido a grupos cada vez maiores. Como exemplos, a 

democracia e a república são opções políticas estabelecidas e que podem variar 

ao longo do tempo, seja em decorrência da vontade dos governantes, seja por 

causa de alterações nos costumes e comportamentos das pessoas3.  

À vista disso, as instituições políticas, sociais, econômicas, administrativas, 

judiciais, dentre outras, são estabelecidas para se manifestarem como o coletivo 

de experiências comuns de um grupo, servindo para balizar as ações dos 

indivíduos no meio social. Em decorrência, a dinâmica das instituições está 

relacionada com a credibilidade na força coercitiva das regras instituídas e no 

poder de adaptação às novidades que vão se apresentando no desenrolar da 

História. Caso estas ordens imaginadas não estejam funcionando 

adequadamente, haverá a substituição por outras que, novamente, irão requerer a 

aceitação dos indivíduos, reajustando-se às pressões exercidas no ambiente 

social, em um movimento constante que pode resultar em avanços ou 

retrocessos. 

 No presente artigo, destaca-se uma destas realidades intersubjetivas, de 

extrema relevância para a sociedade: o direito fundamental à saúde. Em virtude 

do aniversário da Constituição Federal de 1988 e da proximidade do transcurso 
                                              
2 Ibidem, p. 152. 
 
3 De acordo com Acemoglu & Robinson (2012): “A política é o processo pelo qual uma sociedade escolhe as 
regras que vão governá-la. [...] Sempre que houver conflito em torno das instituições, o que acontecerá vai 
depender das pessoas ou grupos que vencerem o jogo político – quem conseguir mais apoio, obtiver mais 
recursos e formar mais alianças eficazes. Em suma, o vencedor será determinado pela distribuição de poder 
político na sociedade.”  
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de idêntico período para a nossa Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 

em 03 de outubro de 2019, foi feita uma breve análise da evolução deste direito, 

dividida em duas partes. A primeira traz reflexões sobre o passado e o presente, a 

partir da abertura do sistema com o acesso universal e a expansão da atividade 

judiciária brasileira. A segunda, por sua vez, explora a necessidade de mudança 

da trajetória, considerando aspectos acerca do ciclo vicioso que se formou e da 

premência de se pensar em um modelo de governança que valorize as 

capacidades institucionais de cada segmento envolvido.  

 
1. O PASSADO E O PRESENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE 
 

 Anteriormente à Constituição Federal de 1988, o direito à saúde estava 

restrito aos grupos de trabalhadores urbanos ou rurais que vertiam contribuições 

ao sistema público, sendo estendido apenas aos dependentes cadastrados. Os 

segurados e beneficiários deveriam portar as suas carteiras de “Identidade do 

Beneficiário” nas assistências médicas administradas pelo Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS – autarquia criada em 1977, 

conforme Lei Federal nº 6.439), revalidando anualmente para comprovar a 

manutenção da relação de trabalho e, consequentemente, a condição de 

contribuinte. 

 Depois de 05 de outubro de 1988, a saúde passou a ser garantia 

fundamental e direito social (art. 6º), de acesso universal e igualitário (art. 196), 

independentemente de contribuição, havendo a unificação no Sistema Único de 

Saúde (SUS), com competências transferidas às esferas federal, estadual e 

municipal (regulamentado por meio das Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90). A 

responsabilidade pela gestão passou a ser descentralizada e compartilhada entre 

os entes federativos e, com isso, o INAMPS foi extinto (Lei Federal nº 8.689/93). 

 De início, pensava-se que a garantia universal de saúde estava restrita aos 

brasileiros, mas com o passar dos anos, a interpretação constitucional dos 

tribunais alargou o conceito para alcançar estrangeiros, ainda que sem residência 
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fixa4, e, mais recentemente, aos refugiados5, como representação da atitude 

humanitária de preservar a vida de indivíduos em situação de risco extremo. 

 No Estado do Rio Grande do Sul, seguindo o princípio da simetria material, 

o direito à saúde constou da Seção I do Capítulo III do Título VII da Carta 

promulgada em 03/10/1989, como uma das obrigações da Segurança Social, 

dever das instâncias estadual e municipal. Da combinação das regras 

constitucionais, tem-se que a responsabilidade para garantir a saúde aos gaúchos 

é da União, do Estado e dos 497 Municípios. 

 Destarte, em decorrência do resultado da expansão do acesso à saúde e 

do crescimento da expectativa de vida dos brasileiros6, aumentaram-se as 

estruturas administrativas de suporte aos atendimentos de baixa, média e alta 

complexidade. Porém, considerando as dificuldades de se estabelecer os planos 

de cobertura de um sistema público em tão larga escala, o Poder Executivo, nas 

três esferas federativas, começou a enfrentar o problema da incapacidade de 

atendimento a todas as demandas pleiteadas pelos beneficiários da garantia 

constitucional. Em vista disso, o escopo das atividades judiciais foi ampliado, pois 

muitos passaram a utilizar o Poder Judiciário como mecanismo assecuratório dos 

seus direitos, assim como outros encontraram uma chance para o oportunismo.  

 

1.1 O alargamento das atividades judiciais 

 

A Constituição Federal chancelou opções políticas anteriores e trouxe 

novos institutos e instituições para formatar o Estado Democrático de Direito. 

Dentre as mudanças, houve as especializações do direito material com a edição 

                                              
4 Exemplos: STF, HC 94016 MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 7/4/2008 (assegurou a estrangeiro, 
mesmo sem ser residente no Brasil, o direito de ver respeitadas, pelo Poder Público, as prerrogativas de 
ordem jurídica e as garantias de índole constitucional que o ordenamento positivo brasileiro confere e 
assegura a qualquer pessoa); TRF 4ª Região, AG 2005.04.01.032610-6/PR, j. 29/8/2006 (autorizou o 
transplante de medula, tendo em vista que o art. 5º da Constituição Federal estendeu as garantias 
fundamentais a brasileiros e estrangeiros, não se exigindo o domicílio destes, ainda que estejam em 
situação irregular no Brasil). 
 
5 Conforme Cartilha para Refugiados no Brasil, publicada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR). Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-
content/uploads/2018/02/Cartilha-para-Refugiados-no-Brasil_ACNUR-2014.pdf>. Acesso em 20/11/2018. 
6 Conforme “Gráfico 1 – Brasil – Esperança de vida ao nascer – Ambos os sexos – 1980  - 2009”, a 
expectativa de vida em 1980 era de 62,57 anos; enquanto que, em 2009, já era de 73,17 (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 
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de diversos estatutos próprios e as modificações nas normas processuais, que 

provocaram a expansão significativa da intervenção judicial. 

Hoje, portanto, o juiz é chamado a desenvolver funções que, ontem, 

pareciam reservadas a outras instituições, como as legislativas e administrativas 

(Picardi, 2008). O crescimento do Judiciário é uma das principais novidades na 

evolução das democracias contemporâneas, pois aumentaram as atividades 

sociais jurisdicionalizadas que, ao menos em parte, eram de competência de 

outros agentes, situação esta que acentuou o problema dos limites entre os três 

poderes e a própria natureza da atuação judicial7. Nessa perspectiva, as palavras 

de Luís Roberto Barroso (2009) são precisas:  

 
[A judicialização] significa que questões relevantes do ponto de 
vista político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter 
final, pelo Poder Judiciário. Trata-se, como intuitivo, de uma 
transferência de poder para as instituições judiciais, em detrimento 
das instâncias políticas tradicionais, que são o Legislativo e o 
Executivo. Essa expansão da jurisdição e do discurso jurídico 
constitui uma mudança drástica no modo de se pensar e de se 
praticar o direito no mundo romano-germânico. 

 

Em contrapartida, pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, 

começaram a transferir a solução dos seus conflitos ou as suas tomadas de 

decisões ao Judiciário, surgindo uma parcela significante de litigantes 

inautênticos, que utilizam os meios procedimentais ou a própria jurisdição para se 

beneficiar. Como efeitos reversos desta espécie de atitude, é possível identificar o 

crescimento exponencial dos índices de litigância e a consequente lentidão dos 

procedimentos judiciais, ficando cada vez mais distante o ideal de duração 

razoável do processo.  

Neste quadro, verifica-se a “seleção adversa” (Mankiw, 2012), pois os 

detentores legítimos de direitos e a população de menor renda são afastados do 

Poder Judiciário, enquanto outros são atraídos justamente para protelar o 

adimplemento das suas obrigações (Gico Jr., 2012), restando privilegiada a 

conduta daqueles que agiram com oportunismo ou má-fé. Mas também, pode ser 

identificado o “risco moral” (Mankiw, 2012), uma vez que não há como controlar o 

comportamento de alguns indivíduos e, diante de uma oferta infinita de acesso, 

                                              
7 Ibidem, pp. 11-12. 
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com risco reduzido para si e com o aumento de vantagens para os grandes 

litigantes, o interessado não vê motivos para moderar o uso ou para atuar de 

forma diversa (Cruz, 2012).  

A ideia geral que se tem da Administração Pública é no sentido de se criar 

mais competências, mais estruturas, maiores dotações orçamentárias, mais 

tributos; sendo que estes, ao fim e ao cabo, são pagos pela coletividade para 

sustentar a expansão estatal. O Direito muitas vezes ignora a finitude de recursos, 

daí a importância de se conhecer o conceito econômico de escassez, que está 

relacionada com o uso subjetivo de algo, pois um bem se torna escasso quando 

não há mais quantidade suficiente para que todos os indivíduos possam usufruí-

lo, importando em fazer escolhas e buscar modelos de gerenciamento que 

induzam à melhor alocação dos bens, sejam públicos ou privados.  

Logo, pensa-se que o problema maior não está em garantir o acesso à 

justiça aos que dela necessitam para pleitear o seu direito fundamental à saúde, 

por se tratarem de garantias constitucionais e cláusulas pétreas, mas na forma 

como os litigantes usam o sistema judicial. Consequentemente, é recomendável a 

adoção de medidas que filtrem o ajuizamento de demandas frívolas, habituais ou 

protelatórias para assegurar o acesso legítimo daqueles que realmente 

necessitam da tutela do Poder Judiciário. Neste sentido, Mancuso (2015) 

asseverou que: 

 
A rigor, o problema não está (ou ao menos não tanto) na singela 
questão do acesso à Justiça (já que a instância estatal hoje é 
alcançável por diversas vias, valendo lembrar que o necessitado 
não só ao ângulo econômico, mas até mesmo o carente 
organizacional se beneficia de “assistência jurídica integral e 
gratuita” (CF, art. 5º, LXXIV) e sim, nos modos e meios pelos 
quais o Estado haverá que assegurar a finalidade última do 
processo, qual seja a composição justa e tempestiva do conflito 
judicializado, ou, se se quiser: o acesso à ordem jurídica justa. 

 

Os indivíduos e suas relações sociais estão cada vez mais intrincados, 

sendo necessário repensar o modelo atual de gestão da saúde, passando-se a 

um comportamento em rede, com o envolvimento dos três Poderes e de todos os 

órgãos que podem colaborar com a sua expertise, a exemplo dos Ministérios 

Públicos, Tribunais de Contas, Procuradorias e Defensorias, a fim de que sejam 

estabelecidas novas diretrizes a partir de ações conjuntas ou coordenadas. 
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1.2 A judicialização da vida, da fraude e da morte 
 

A Administração Pública é a primeira devedora dos direitos fundamentais à 

população. Como prepondera o princípio da igualdade, cada indivíduo é o 

destinatário potencial das prestações públicas primárias, elencadas no artigo 6º 

da Constituição Federal. Apenas para revelar a dimensão da problemática da 

saúde, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o IBGE8 estimou que a 

população, no ano de 2018, era de cerca de 11,3 milhões de habitantes; enquanto 

o número chegava, no Brasil, a 208,5 milhões, que são os potenciais beneficiários 

da garantia constitucional.  

Diante da descentralização do SUS, inúmeros processos judiciais são 

ajuizados contra os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, que 

participam de forma isolada ou solidária. Não se discute a legitimidade do Poder 

Judiciário em tomar decisões, posto que, quando provocado, tem o dever de 

conceder ou negar os pedidos; mas o que se critica é a falta de filtros ou limites 

que possam mitigar atitudes oportunistas, já que todos os recursos destinados ao 

financiamento da saúde e da própria instituição judiciária advém dos tributos 

pagos pela coletividade. Ou seja, por detrás da gratuidade dos acessos à justiça e 

à saúde universal, existe “alguém” que paga a conta9. 

 Destarte, diante da variedade de pedidos que chegam aos fóruns e 

tribunais envolvendo a temática, vislumbram-se três hipóteses que serão abaixo 

exemplificadas: a judicialização da vida, da fraude e da morte. 

Na primeira delas – a judicialização da vida –, a busca por medicamentos é 

um assunto recorrente. O fornecimento de remédios de alto custo não incluídos 

em programas nacionais ou não registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária são duas matérias que compõem o objeto de milhares de demandas no 

nosso país. Em virtude da sua relevância, tramitam no Supremo Tribunal Federal 

os Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema nº 006) e 657.718/MG (Tema 

nº 500), ambos com repercussão geral reconhecida.  

                                              
8 Informação disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama>. Acesso em 10 dez. 2018. 
 
9 Sobre os custos públicos dos direitos fundamentais, Nabais (2002) afirmou que: “[...] não há direitos 
fundamentais de borla. Efectivamente todos eles têm custos financeiros públicos. Sendo certo que, ao 
contrário do que a rejeitada distinção pretende fazer crer, os clássicos direitos e liberdades não só assentam 
em custos públicos, como assentam em custos públicos com efeitos visivelmente regressivos.” 
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Quanto ao fornecimento de remédios de alto custo, o Relator afirmou que o 

reconhecimento do direito individual de receber do Estado medicamento em tais 

circunstâncias dependeria da comprovação de três requisitos: (i) 

imprescindibilidade do uso do remédio – adequação e necessidade; (ii) 

impossibilidade de substituição do fármaco; e (iii) incapacidade financeira do 

enfermo e dos membros solidários da família, conforme previsto no Código Civil. 

Contudo, embora tenha transcorrido mais de onze anos da interposição do 

recurso, ainda não houve julgamento final, permanecendo o assunto sem diretriz 

institucional. 

Já no tocante aos remédios não registrados na ANVISA, o Relator 

considerou que o registro seria requisito inafastável para obrigar o Estado ao 

provisionamento. Após serem lançados dois outros votos, houve o deferimento do 

pedido de liminar; mas, depois de ser recebida a confirmação de que a paciente 

(recorrente) estava recebendo o remédio de modo regular, foi proferida decisão, 

em 08/8/2018, extinguindo o processo sem julgamento do mérito e determinando 

a remessa de cópia da decisão à Presidência do Supremo Tribunal Federal para 

que fossem oficiados os Estados para a remessa de outro recurso que 

eventualmente poderá vir a substituir o paradigma da repercussão geral. Isto é, a 

matéria também carece de orientação, sendo possível que demore até a 

retomada dos debates pela Corte Suprema. 

No Superior Tribunal de Justiça, esta última matéria também está sendo 

discutida nos autos do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106), em que a 1ª Seção 

decidiu recurso repetitivo, em 25/4/2018, afirmando que é obrigação do Poder 

Público o fornecimento de remédios não incorporados em atos normativos do 

SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, três requisitos: (i) comprovação, 

por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, 

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos 

pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Houve a 

modulação de efeitos para considerar que os critérios e requisitos estipulados na 

decisão somente poderiam ser exigidos para os processos distribuídos a partir da 

conclusão do julgamento. E, no caso concreto, foi negado provimento ao recurso 
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do Estado do Rio de Janeiro, mantendo-se a obrigação de fornecer o 

medicamento10. 

Estes exemplos nos levam a questionar sobre o dever do Estado de 

garantir a saúde de forma ilimitada, porque, não obtendo o direito de forma direta, 

o Judiciário acaba sendo provocado a se manifestar, funcionando como uma 

espécie de “segunda instância administrativa”, sendo difícil, de forma imediata, 

segregar demandas legítimas das ilegítimas. Muitas vezes, o sistema judicial é 

usado pelo próprio Poder Público em benefício próprio, atuando como 

“inadimplente eficiente” com a utilização de diversas manobras jurídicas para 

protelar as suas obrigações judicializadas; mas também é utilizado pelos 

administradores incompetentes ou relapsos que não implementam o mínimo 

existencial previsto nas políticas públicas estabelecidas e se escondem atrás de 

processos judiciais, vilipendiando os limites do razoável e do bom-senso da sua 

atuação política. 

De outro lado, em algumas ações judiciais envolvendo medicamentos de 

alto custo ou tratamentos experimentais que estão fora das listas e protocolos do 

SUS ou da ANVISA, podem ser evidenciados abusos em virtude de condutas 

enviesadas de médicos e indústrias farmacêuticas em dar preferência a 

determinadas marcas, muitas vezes bem mais dispendiosas do que outras que 

possuem o mesmo princípio ativo. Aqui se revela a segunda hipótese – a 

judicialização da fraude –, conduta que também precisa ser desincentivada. 

Como exemplo ilustrativo, cita-se o caso em que o Poder Judiciário do 

Estado do Rio Grande do Sul foi usado como meio para atingir fins ilícitos na 

“Máfia das Próteses”11, que teve grande repercussão na imprensa a partir de 

dezembro de 2014. Diversas investigações confirmaram a conduta oportunista e 

fraudulenta de indústrias, fornecedores, médicos e advogados no sentido de se 

obter medidas liminares para a concessão pública de órteses e próteses, que 

eram colocadas em partes do corpo que estavam sãs ou que não correspondiam 

ao padrão de qualidade indicado nas ações judiciais, acarretando o prejuízo da 

saúde dos pacientes que buscavam garantir uma melhor qualidade de vida. 
                                              
10 Na data da consulta, estavam pendentes de julgamento os Embargos de Declaração. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1641175&num_r
egistro=201700256297&data=20180504&formato=PDF>. Acesso em 14 set. 2018. 
 
11 Mais informações em Ramos (2016). 
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Tais condutas geram consequências graves aos pacientes e à sociedade, 

em virtude da possível ofensa aos princípios da isonomia e da separação de 

poderes. Quanto ao primeiro princípio, parcela da população é prejudicada pela 

ausência de dotações orçamentárias a serem destinadas ao atendimento de 

outras questões de saúde, como a concessão de medicamentos mais simples, a 

contratação de profissionais ou a ampliação dos serviços locais de atendimento. 

Já, com relação à separação de poderes no mundo contemporâneo, mesmo que 

seja adotado o conceito de um sistema dinâmico e complexo, uma decisão 

precipitada ou sem o necessário apoio técnico pode levar à ingerência do 

Judiciário nas escolhas políticas do Chefe do Poder Executivo, que lida com 

dotações orçamentárias e financeiras específicas e restritas, sujeitando-se às 

sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Improbidade 

Administrativa, assim como ao controle externo exercido pelos Tribunais de 

Contas.  

Ou seja, inexistindo, até o momento, diretrizes claras por parte dos três 

Poderes em matérias como as que tramitam nas Cortes maiores, que poderiam 

servir de âncora e ajuste aos julgamentos, a alternativa mais acertada a ser 

adotada pelos juízes está na consulta prévia à opinião técnica qualificada 

(Wiedemann Neto, 2015) para que sejam fornecidas as informações específicas 

necessárias à formação de um juízo mais satisfatório. Como compete ao juiz 

conduzir o processo, é seu o dever de requisitar informações, pessoas, 

documentos, buscando a contribuição daqueles que podem contribuir para a 

solução mais adequada dos casos submetidos a julgamento. 

Por fim, no que tange à terceira hipótese – judicialização da morte –, como 

os recursos financeiros, humanos e materiais são finitos para o atendimento às 

demandas de saúde, os gestores públicos e juízes se veem na difícil tarefa de 

tomar decisões que, não raras vezes, resultam no efeito perverso de não ser 

possível cumprir a ordem judicial e/ou administrativa na forma ou no tempo 

adequado. Como resultante, a saúde do paciente pode se agravar, ocasionando 

lesões ou até mesmo o óbito, momento em que os familiares passam a buscar o 
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Judiciário para que o Estado (no sentido lato) repare o dano moral pela perda12, 

seja pelo não atendimento dos objetos postulados, seja em decorrência da 

lentidão do sistema, em um verdadeiro looping que se volta contra ele próprio, de 

forma direta ou indireta. A litigância contra o Poder Público para postular direitos 

no sentido de garantir a vida ou indenizar a morte passou a ter o caráter 

repetitivo13, sendo que muitas ações tramitam durante décadas, colaborando para 

o retardamento do Judiciário.  

Criam-se, portanto, alguns contrassensos exemplificativos: (i) nos textos 

constitucionais, o Estado concede o direito universal à saúde a todos que 

necessitarem; mas, na prática, verifica-se o distanciamento cada vez maior deste 

ideal e o descumprimento do dever fundamental; (ii) para suprir a falta de saúde, 

é garantido o acesso gratuito à justiça aos indivíduos hipossuficientes ou 

vulneráveis como uma alternativa à busca do cumprimento da promessa 

constitucional; porém, de outro lado, há o excesso de litigância, que provoca o 

congestionamento do fluxo de demandas judiciais, o retardamento da solução de 

casos urgentes e, até mesmo, a exclusão dos próprios necessitados; (iii) a 

parcela de tributos que é destinada à saúde advém de muitos contribuintes que 

pagam duas vezes pelo mesmo tipo de serviço, porque, ao não confiarem na 

prestação estatal, pagam seguros ou planos privados e não utilizam o sistema 

público; todavia, ainda que considerada esta parcela da população, inexiste 

segurança de que a assistência será garantida àqueles que necessitam do 

atendimento público. 

Com efeito, nos últimos 30 anos, as relações entre os indivíduos e o 

Estado tornaram-se mais complicadas, não bastando em si mesmos os velhos 

modos de administrar. Urge, portanto, a adoção de um modelo de governança 

que tenha uma maior colaboração interinstitucional, respeitando-se as 

                                              
12 Como exemplo, sugere-se a leitura das decisões proferidas na Ação de Indenização nº 143/1130001458-0 
e Recurso de Apelação nº 70076037498.  Informações disponíveis: <http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb= proc>. 
Acesso em: 10 dez. 2018. 
 
13 Neste sentido: “A judicialização tem sido o caminho para obter o medicamento, a cirurgia, a internação 
hospitalar, pelo direito garantido na constituição. Também tem sido o caminho para amenizar o sofrimento de 
um mau resultado no atendimento médico ou a frustrada expectativa do que poderia ter sido um 
procedimento médico, não importa quais razões ocorra. A judicialização da medicina também gera uma 
autodefesa do médico. Não basta tratar adequadamente seu paciente, é necessário ser capaz de provar, em 
juízo, que suas decisões médicas são baseadas nas melhores evidências científicas e que o custo dessas 
evidências deve ser suportado no sistema de saúde público ou privado.” GIUSTINA, Tatiana Bragança de 
Azevedo Della. Por que a saúde a medicina estão na justiça? Porto Alegre: Cidadela, 2018, pp. 139-140. 
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potencialidades das instituições que estão habilitadas a produzir a melhor decisão 

para a criação de políticas públicas efetivas e contando com a participação dos 

indivíduos, que também fazem parte do sistema e são responsáveis pelo bom uso 

do bem público. Como afirmado no início, todos fazem parte desta realidade 

intersubjetiva e são responsáveis pela sua efetividade. 

Em relação à importância do exame acurado dos custos dos direitos para 

termos liberdade com responsabilidade, Nabais (2002) salientou que:  

 
Os deveres ou custos dos direitos que outra coisa não são senão 
a responsabilidade comunitária que os indivíduos assumem ao 
integrar uma comunidade organizada, mormente uma comunidade 
organizada no estado (moderno). O que faz dos indivíduos, 
verdadeiras pessoas, ou seja, membros ao mesmo tempo livres e 
responsáveis da sua comunidade. 

 

 Diante do quadro acima narrado, tem-se que a saúde está obesa, pelo que 

é necessário desenvolver melhorias no planejamento desta política pública, com a 

definição de critérios razoáveis que podem evitar o desequilíbrio sistêmico 

mediante a redução do seu peso. A partir do estabelecimento de diretrizes 

mínimas, hábeis a induzir condutas e reprimir oportunismos, estará sendo criado 

um caminho no presente para a mudança de trajeto no futuro, com um modelo de 

governança adaptado às mutações contemporâneas. No capítulo que segue, 

estas reflexões serão aprofundadas. 

 

2. A MUDANÇA DA TRAJETÓRIA 
 

 As estruturas institucionais como existem no momento presente dependem 

da trajetória percorrida no passado, assim como as alternativas do futuro 

decorrem (path dependent) das escolhas anteriores. Para mudar a solução 

adotada no passado, existem custos e barreiras, o que pode levar à preferência 

pela manutenção do status quo da tradição, formada por hábitos, crenças, valores 

e instintos, como mecanismo de autoproteção (Soares, 2007): 

 
[...] Se um governo não souber, v.g., quanto custa à sociedade a 
política de despesa pública que aplica, como implementar uma 
reforma das finanças públicas, nomeadamente, como gerir a 
resistência dos grupos de interesse que se opõem a essa reforma, 
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e quanto pode ser o benefício social de uma nova afectação dos 
recursos, dificilmente estará disponível para proceder a tal 
reforma. Este perigo é tanto maior, quanto menor for a capacidade 
da Administração para gerir a mudança. São por isso, de esperar 
maiores barreiras institucionais à reforma da política de despesa 
pública num Estado com uma máquina administrativa ineficiente, 
com um baixo nível de sofisticação técnica e de formação de 
recursos humanos e dotada de procedimentos com um elevado 
grau de rigidez. 

 

 Com efeito, a concepção de path dependency está sendo bastante utilizada 

para auxiliar a compreensão da trajetória dos países (ou outra unidade de análise) 

porque os fatos passados condicionam a situação presente e o próprio futuro, 

visto que as instituições devem ser consideradas como processos altamente 

dinâmicos e sensíveis a estímulos do ambiente circundante, a fim de possibilitar a 

manutenção da ordem social (Fernandes, 2002).  

 Todavia, não só isso. Os problemas oriundos das limitações à 

racionalidade, da assimetria informacional, do oportunismo e da incerteza também 

são fatores determinantes a serem considerados na análise do comportamento 

institucional, uma vez que as barreiras criadas por certos arranjos podem obstruir 

a possibilidade de reversão da escolha inicial, impactando nos “custos 

econômicos de transação”14 e justificando as diferenças e fraquezas dos modelos 

governamentais. 

 As mudanças de trajetória ocorrem, geralmente, em momentos que podem 

ser chamados de críticos, quando há uma profunda transição, seja decorrente de 

revoluções ou de reformas institucionais. Esta transição pode levar anos ou 

décadas, mas ao final é deixado um legado das escolhas políticas realizadas e 

que passará a ser reproduzido ao longo do tempo (Fernandes, 2002), sendo que 

cada estágio influencia fortemente a direção da próxima etapa.   

De acordo com Oliver Eaton Williamson, deve-se seguir em direção a um 

“mix de governança” (Williamson, 1985) como alternativa à redução das 

incertezas de um mundo cada vez mais complexo, repleto de novas tecnologias. 

O pensamento precisa evoluir a fim de compreender as estruturas públicas e as 

relações contratuais privadas, de modo a construir um modelo mais consentâneo 

                                              
14 A partir da percepção original de Ronald Coase (1910-2013), Oliver Williamson ampliou o significado para 
incluir a racionalidade limitada e o oportunismo como os exemplos mais óbvios que impactam nos custos 
econômicos de transação, moldando a teoria da organização (Williamson, 1995).  
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com as idiossincrasias dos indivíduos e dos anseios sociais contemporâneos. A 

partir daí, torna-se possível o rompimento da trajetória como previamente posta, 

tarefa que não é fácil por depender da vontade política e da tomada de 

consciência das fragilidades históricas, o que requer uma maior interação entre os 

principais atores institucionais para a efetiva implementação de ações 

direcionadas a pavimentar um novo caminho.  

Os indivíduos não sobrevivem sem as instituições e a recíproca também é 

verdadeira. Enquanto existir certa parcela de passividade, persiste o imobilismo, 

motivo pelo qual deve ser estimulado um comportamento ativo destinado a 

viabilizar as mudanças institucionais. Para sair do ciclo vicioso em direção a um 

futuro satisfatório, entende-se que todos devem se adaptar e fazer parte do 

processo de mudança. 

 

 2.1 O círculo vicioso 
 

Considerando o panorama descrito no capítulo anterior, tem-se como 

resultado a realocação dos recursos orçamentários previstos e já bastante 

escassos, especialmente em razão da expedição de ordens judiciais de bloqueio 

de valores que desconsideram os limites de cada rubrica. Com efeito, o Poder 

Judiciário passou a efetivar as políticas públicas, alterando a condução 

administrativo-financeira do Estado e produzindo uma série de distorções e 

instabilidades na consecução dos serviços básicos de saúde. Acerca da relação 

entre os custos e os orçamentos, Giustina (2018) fez a seguinte observação: 

 
Os custos dos medicamentos no Brasil são elevados, e os 
orçamentos públicos e privados são cada vez menores. Se por um 
lado se obteve êxito no combate à mortalidade infantil, mais tarde, 
na idade adulta haverá a necessidade de tratamentos mais 
onerosos. Uma parte da nossa sociedade sofre com doenças de 
miséria, e outra parte com doenças modernas, que são 
degenerativas. 
 

 Sabe-se que o Poder Público, diante de uma decisão que determina a 

entrega imediata de medicamentos, precisa, com frequência, retirar fármacos dos 

programas ou investimentos já estabelecidos, desatendendo pacientes que os 

recebiam regularmente. O custo da entrega de remédios aos litigantes exitosos, 
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muitos deles com condições de pagar advogados e os próprios remédios15, 

resulta em dificuldades aos gestores probos que veem desestabilizados os seus 

planejamentos anuais, bem como prejudica o atendimento aos demais cidadãos 

que também necessitam da assistência pública. E isto porque “o acesso a 

medicamentos via processo judicial é sinal da desigualdade no país, além do que, 

os números da judicialização evidenciam uma regulação que, apesar de rígida, 

não fornece segurança jurídica”16. 

Destarte, as demandas que chegam ao Judiciário não se restringem ao 

fornecimento de remédios pelo Estado, no momento em que são requisitados 

atendimentos médicos, internações hospitalares, remoções de pacientes para 

outras localidades, tratamentos continuados, dentre outros pedidos que chegam 

ao absurdo de banalizar o sistema público, como requisições de lenços 

umedecidos, depilações a laser e imunodepressivos para animais de estimação.17  

Uma das tantas críticas que se faz ao “ativismo judicial” se apoia 

exatamente na ofensa ao princípio democrático. Se o pagamento de tributos é um 

pacto solidário da coletividade, o mínimo que deveria ocorrer é a sua participação 

na tomada de decisão de como os recursos devem ser gastos, estabelecendo 

prioridades destinadas à realização das respectivas políticas públicas. O 

argumento central de tal crítica vincula-se ao conteúdo, à eficácia e à efetividade 

do direito fundamental à saúde contemplado na Constituição, sobre o que refere 

Sarlet (2007) na seguinte passagem: 
 

A expressiva maioria dos argumentos contrários ao 
reconhecimento de um direito subjetivo individual à saúde como 
prestação (assim como ocorre com os direitos sociais 
prestacionais, tais como educação, assistência social, moradia, 
etc) prende-se ao fato de que se cuida de um direito que, por sua 
dimensão econômica, implica alocação de recursos materiais e 
humanos, encontrando-se, por esta razão, na dependência da 

                                              
15 Segundo pesquisa realizada, grande parte dos litigantes é atendida por advogados particulares e médicos 
do setor privado, postulando remédios sem eficácia comprovada, chegando-se à conclusão de que “a maioria 
dos beneficiários dessas demandas são minorias privilegiadas” (Campino & Cyrillo, 2010).  
 

16 Estas foram as principais conclusões a que chegou a mesa “Judicialização da Saúde” no 5º Fórum “A 
Saúde do Brasil”, realizado pela Folha de São Paulo, em 23/04/2018, na Fundação Getúlio Vargas em São 
Paulo. Conforme dados do Conselho Nacional da Justiça, no período de 2010 a 2016, a União destinou 4,5 
bilhões para cumprir determinações judiciais. Disponível em: <http://www1.folha.uol. 
com.br/seminariosfolha/2018/04>. Acesso em: 13 dez. 2018. 
 
17 Conselho Nacional de Justiça (2017); Rocha & Webber, 2014.. 
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efetiva disponibilidade destes recursos, estando, portanto, 
submetidos a uma reserva do possível. 
 

 O panorama induz reflexões na medida em que, aliada à escassez de 

recursos públicos destinados à saúde, instituiu-se uma política judiciária de 

questionável razoabilidade18, no momento em que se retiram dos gestores 

públicos as decisões relacionadas com a execução da programação 

orçamentária. Além disso, na ausência de disponibilidade financeira na rubrica 

específica para o cumprimento das ordens judiciais, é necessário adentrar nos 

valores destinados a outras despesas públicas, o que agrava sobremaneira o 

quadro. Cumpre salientar que, no caso de tratamentos experimentais e que não 

possuem comprovação científica dos resultados, não é obrigatória a concessão 

judicial, conforme referido pela Ministra Ellen Gracie no seguinte trecho de 

decisão proferida no Supremo Tribunal Federal19: 

 
A responsabilidade do Estado em fornecer os recursos 
necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos não pode 
vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente caso, a 
se deferir o custeio do medicamento em prol do impetrante, está-
se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de 
saúde básicos ao restante da coletividade. Ademais, o 
medicamento solicitado pelo impetrante, além de ser de custo 
elevado, não consta da lista do Programa de Dispensação de 
Medicamentos em Caráter Excepcional do Ministério da Saúde, 
certo, ainda, que o mesmo se encontra em fase de estudos e 
pesquisas.  

 

A ineficiência do modelo universal tem afetado diversos países, que 

também tiveram um aumento do peso dos seus sistemas de saúde. Nos países 

da antiga União Soviética (Hüning, 2009), por exemplo, diversos pacientes 

hospitalizados no sistema público contraíram AIDS pelo uso de agulhas sujas, 

                                              
18 Destaca-se o exemplo citado por Rocha & Webber (2014): “É o que ocorre, por exemplo, neste caso de um 
cidadão que aufere do Estado o montante de R$ 800 mil para ter acesso a um “tratamento de primeiro 
mundo” no Hospital Sírio-Libanês, onde recebe a cada 15 dias doses do medicamento Soliris (eculizumab), 
com custo de R$ 70 mil por mês, em razão de ser portador de um tipo raro de anemia. O curioso para os 
demais cidadãos das filas dos postos de saúde é que a doença tem possibilidade de cura através de uma 
cirurgia de transplante (reconhecida pela Anvisa), que custaria aos cofres públicos em média R$ 50 mil reais. 
Mais do que isso, o tratamento ao qual se submete no momento não tem nenhuma possibilidade de curá-lo, 
apenas de amenizar os efeitos da doença, sendo que a cirurgia tem probabilidades maiores de cura e 
percentual gerenciado de risco menor que o consumo deste fármaco”.  
 
19 Suspensão de Segurança nº 3073/RN, Min. Rel. Ellen Gracie, j. 14/02/2007. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2484826>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
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assim como outros tinham de subornar previamente a equipe médica para obter 

uma atenção mínima em procedimentos cirúrgicos. Por sua vez, na Inglaterra, 

famosa pelo seu National Health Service20, a fila de espera, considerando 

consultas, cirurgias e tratamentos especiais como os quimioterápicos, poderá 

chegar a cinco milhões de pessoas em 2020, de acordo como o NHS Partners 

Network.  Hüning (2009) descreveu o sistema inglês da seguinte forma: 

 
[...] atualmente, boa parte das experiências de trabalho dos 
profissionais da saúde e pacientes é ruim – e está piorando, 
conforme previsto pela Lei de Gammon. Max Gammon foi um 
médico britânico que, em extenso estudo sobre o sistema de 
saúde do seu país (National Health Service – NHS), publicado em 
1976, observou que, conforme os gastos aumentavam em um 
sistema burocrático, a produtividade diminuía. O comportamento 
era como o de “buracos negros”, do ponto de vista burocrático, 
pois a absorção de recursos é enorme, e a “emissão” de 
produtividade, muito pequena. 

 

O Brasil também enfrenta problemas com a saúde pública ao seguir as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, pois o que se verifica “é o 

clarividente subfinanciamento”, fazendo com que os Municípios sejam os entes 

federados mais sacrificados. Élida Graziane21 referiu que houve omissão 

legislativa no período entre 2005 e a edição da Lei Complementar nº 141, de 

13/01/2012. Desde o ano de 2000 até a entrada em vigor do regulamento, 

vigeram os percentuais estabelecidos no art. 77 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 29/2000. 

Ainda, necessário registrar que, embora a referida lei complementar tenha 

preenchido o vácuo legislativo relacionado à fixação infraconstitucional dos 

índices mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, 

novamente se está diante de uma omissão do legislador, eis que, nos termos do § 

3º do art. 198 da CRFB/88, tais percentuais teriam de passar por uma reavaliação 

                                              
20 Este modelo inspirou o SUS e completa 70 anos em 2018. O National Health Service, embora não seja 
uma garantia constitucional, é uma instituição consagrada pelo governo e pela população (Giustina, op. cit., 
pp. 131-136). 
 
21 Comentários de Élida Graziane Pinto, baseados na sua Tese de Pós-Doutorado intitulada “O 
Financiamento dos Direitos Fundamentais”, e trazidos durante o debate com José Luiz Quadros Magalhães 
no programa “Pensando em Minas”. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Financiamento de 
Direitos Fundamentais: progressividade na educação versus estagnação na saúde pública. 2014. 
Disponível em: <https://youtu.be/-cMWPeFW70E>. Acesso em: 11 dez. 2018. 
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a cada cinco anos, situação esta que demonstra, novamente, a negligência 

quanto à matéria22. 

 Paralelamente, houve a opção constitucional de um sistema que deveria 

funcionar com vistas à universalidade porque a saúde é um direito de todos, mas 

também um dever de todos os entes federados. O acesso universal e igualitário 

às ações e aos serviços obriga o Estado a prestar atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das atividades 

assistenciais, em relação aos beneficiários deste direito.  

Porém, como se tem visto ao longo das três últimas décadas, a diretriz de 

promover o “acesso a todos e a qualquer tipo de demanda” alargou sobremaneira 

o direito fundamental à saúde, gerando, paradoxalmente, a exclusão daqueles 

que realmente necessitam de cuidados médicos especiais. Ademais, a 

inviabilidade de tratamento eficaz e a própria qualidade da relação médico-

paciente acaba por se deteriorar, na medida em que o exercício da medicina em 

si passa a sofrer restrições que se distanciam em muito da realidade desejada23.  

Ou seja, o objetivo original se esvaziou na medida em que o acesso, 

também por seu excesso, descarta os mais carentes, pelo que se materializam os 

efeitos de seleção adversa e risco moral, referidos anteriormente. Entende-se, 

desta maneira, que é preciso avançar no sentido de se legitimar um modelo de 

gestão biopsicossocial (Engel, 1977), no qual sejam incluídos os fatores 

biológicos, psicológicos e sociais que influenciam nas causas e progressos das 

doenças, com a finalidade de se ter uma compreensão mais ampla acerca das 

práticas médicas e de se fazer os ajustes necessários nos limites de cobertura do 

sistema público de saúde para que o direito seja, de fato, universal. 

Não obstante, o círculo vicioso tende a se completar em virtude da 

precariedade do diálogo entre as esferas administrativa, judicial e legislativa, 
                                              
22 Enquanto os gastos com educação têm merecido tratamento específico desde a redação original da Carta 
da República, o mesmo não se verifica com a saúde, cujas normas foram introduzidas a partir de 2000, com a 
edição da Emenda Constitucional nº 29, que acrescentou o § 3º ao art. 198 da Constituição Federal e o art. 
77 ao ADCT. 
 
23 Giza-se a seguinte percepção: “O médico, negligenciado pela Saúde Pública brasileira, da qual não tem 
nenhum apoio institucional, tem sido sedutoramente pressionado, através de patrocínios a eventos científicos 
ou outros favores pouco éticos, a receitar um medicamento. Especialmente quando o médico é formador de 
opinião, o assédio ocorre. Além desses mecanismos, o incentivo à formação de associações de pacientes 
portadores de uma determinada patologia para que busquem, de forma incessante, o ‘melhor medicamento’ 
para o seu problema que, eventualmente, não se encontra padronizado pelas listas convencionais, é outra 
estratégia. Os lobbies são formados por todas as frentes, induzindo para que, mais cedo ou mais tarde, um 
medicamento tão solicitado se torne padronizado” (Giustina, op. cit., p. 143). 
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assim como da ausência de participação efetiva do maior interessado: a 

coletividade. Como forma de romper este ciclo, convém destacar o caráter 

inovador da Constituição Federal de 1988 ao incluir, no inciso III do art. 198, a 

“participação da comunidade” na formulação das diretrizes do SUS, 

posteriormente regulamentada por meio da Lei Federal nº 8.142/90. Diante disso, 

é inegável que as políticas públicas de saúde podem ser melhoradas com o 

controle social, mas isso requer o repensar do modelo atual de governo para ir em 

direção à construção de um modelo de governança colaborativo e mais 

democrático, objetivando a mudança da trajetória até então percorrida. 

 
2.2 O modelo de governança 

 

A concepção de Estado como ser imortal e onipotente, representado por 

meio de uma tripartição horizontal de poderes destinada ao exercício da 

autoridade, não consegue mais se ajustar às metamorfoses contemporâneas. A 

razão do poder não pode ser mais buscada em uma instância soberana, que 

transcende a sociedade, mas deve ser revelada em regras de funcionamento que 

levam à governança eficaz, a partir do comportamento em rede e da 

transformação profunda nas suas formas de exercício.  

Por conseguinte, precisa-se de uma nova definição de quais serão os 

papéis, nos próximos anos, da sociedade e do Estado. Nessa lógica, ganha 

identidade própria a ideia de governança (governance) como forma de 

estabelecer estruturas cooperativas e negociais, contrapondo-se ao conceito de 

governo (government), autônomo e soberano. Na avaliação da governança, 

diante da diversidade de instrumentos de análise possíveis, devem ser escolhidos 

os mais adequados, com o uso de ferramentas interdisciplinares, para o fim de 

estabelecer um modelo de gestão satisfatório. 

Miragem (2017) afirmou que é necessário atualizar o referencial teórico e 

os institutos para que possamos ir em direção a uma nova fase de 

relacionamento: 

 
A ideia de governança orienta-se por uma lógica distinta do direito. 
Enquanto este se exprime por intermédio de imperativos, 
comandos obrigatórios provenientes de autoridade, a governança 
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parte da ideia de pluralismo, interatividade e participação, com a 
finalidade de obter compromissos aceitáveis das partes 
envolvidas. A governança aplicada ao setor público vai promover 
desde as esferas locais, a institucionalização de mecanismos de 
participação no processo de tomada de decisão dos agentes 
públicos, bem como a transparência das informações.  

 

Este novo paradigma, de acordo com Ferrão (2010), requer o envolvimento 

de diversos atores (organismos estatais, cidadãos, sociedade civil organizada, 

empresas, etc.) e deve estar aliado ao uso de “metodologias mais 

descentralizadas de mobilização, diálogo, concertação de interesses e decisão”, 

para que seja possível “garantir a adequada representatividade da diversidade e 

complexidade que caracterizam as sociedades de hoje, complementando os 

mecanismos de decisão próprios da democracia representativa”. 

Destarte, percebe-se que a ideia de “inovação aberta”, como processo de 

abertura das organizações no sentido de utilizar ideias internas e externas com a 

interação de grande número de participantes para identificar problemas e avaliar 

soluções (crowdstorming) (Souza et al., 2017), embora tenha tido a esfera privada 

como o locus natural para o início desta visão econômica, começou a transcender 

e ser aplicada no setor público. 

Os estudos metodológicos da inovação aberta e do crowdstorming revelam 

o seu imenso potencial para envolver cidadãos, deixando clara a possibilidade de 

identificação de respostas inovadoras por meio de consultas públicas (que 

passaram a constar na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro como 

norma de “sobredireito”, em virtude da entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.655/2018) e avaliações periódicas de resultados. Tudo isso revela que é 

inevitável adotar posturas mais ativas por meio do estímulo e do 

acompanhamento da implementação de projetos arrojados e de alto impacto, que 

sirvam para alcançar níveis maiores de eficiência no tocante aos gastos públicos. 

O Estado deve, portanto, apropriar-se das novas tecnologias que irão 

aprimorar os seus serviços, como, por exemplo, o crowdsourcing24, uma forma de 

alavancar a inteligência coletiva das comunidades on-line para atender os seus 

objetivos primordiais, a fim de melhorar a participação pública na governança dos 
                                              
24 Melhor explicando a origem do termo: “Criado por Howe (2006), o termo crowdsourcing teve por base a 
palavra outsourcing, que significa terceirização, e mostra que o primeiro se diferencia do segundo porque não 
há a contratação formal de um número de pessoas terceirizadas, mas sim uma colaboração, sem que haja 
uma relação formal para a geração de conteúdo.” (Souza, op. cit., pp. 233-234). 
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seus serviços e, consequentemente, na resolução dos problemas correlatos. 

Enquanto no mundo empresarial a ideia de simplificação é uma tendência, sendo 

inclusive divulgada pela mídia global com o exemplo de empresas que a 

adotaram como forma de obter melhores resultados, o Estado brasileiro, com 

raras exceções, encontra-se no caminho oposto, sendo que o peso da burocracia 

atrapalha e prejudica a população.  

A área da saúde também irá se beneficiar com o uso de modernas 

tecnologias, pois é preciso simplificar meios e processos. Veja-se o framework 

LARIISA, projeto que será, segundo Andrade (2012), de grande valia, pois 

objetiva a pesquisa e o desenvolvimento de uma plataforma capaz de fornecer 

inteligências de governança para apoio à tomada de decisão na gestão do 

sistema de saúde a partir de informações coletadas ou enviadas dos indivíduos e 

das residências familiares para, em seguida, serem tratadas por técnicos, 

administradores e gestores. 

O atual cenário brasileiro está muito preso ao excesso de regulamentação, 

visto que, segundo levantamento de 2007 da Presidência da República, havia 

cento e oitenta e uma mil leis em vigor, tendo sido acrescidas, até 2016, em torno 

de dezoito leis por dia, o que resulta em 6.570 novas leis a cada ano25. Não 

bastasse isso, as leis aprovadas passam a vigorar de forma conjunta com as 

antigas, sem uma revisão para a retirada de circulação de normas desatualizadas 

ou que contenham verdadeiras antinomias, tornando quase impossível a tarefa de 

se saber exatamente o que é permitido ou não no nosso ordenamento jurídico.  

Adicionalmente, tem-se de enfrentar as crises administrativas, como a que 

vem padecendo o Estado do Rio Grande do Sul (Justino, 2018). De forma 

paulatina, a problemática relacionada com a saúde foi aumentando, ao ponto de 

afetar desde os Municípios maiores, como Canoas e São Leopoldo, até outros 

bem pequenos, a exemplo de Boa Vista do Buricá, que deixaram de fazer 

exames, consultas, cirurgias e outros atendimentos médicos, em virtude do 

esgotamento dos recursos públicos estaduais e da ausência dos repasses 

obrigatórios. 

                                              
25 A propósito, Laura Cimenti consignou que José Galló, empresário que integra o ranking dos melhores 
CEOs no Brasil, de acordo com a Revista Forbes, afirmou que a grande diretriz para o crescimento da 
organização que preside está na assunção das premissas de que é muito mais fácil ser simples do que ser 
complexo e o foco não é o que você tem de fazer; mas o que tem que deixar de fazer (Cimenti, 2009).  
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  É preciso, pois, diante da dimensão financeira dos direitos envolvidos face 

aos recursos que são efetivamente destinados, avançar na efetiva concretização 

da garantia de acesso universal ao sistema público de saúde, ainda mais diante 

das restrições orçamentárias determinadas pela Emenda nº 95/2016 à CRFB/88. 

A concessão de bens e serviços a todos deve ir além das questões envolvendo a 

judicialização, porquanto são necessários estudos que indiquem as diretrizes de 

um modelo democrático de governança, baseado em premissas interdisciplinares, 

interinstitucionais e participativas (Cavalcante; Lotta & Oliveira, 2018) para que 

seja estabelecido um plano de cobertura factível e adaptado à atual realidade 

intersubjetiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 No transcurso dos trinta anos da Constituição Federal e, em breve, da 

Carta Rio-grandense, a saúde pública se tornou obesa. Como remédio, não basta 

uma mera lipoaspiração, mas uma cirurgia bariátrica com acompanhamento 

interdisciplinar, devendo-se promover, inclusive, a reeducação dos hábitos 

alimentares e o combate ao sedentarismo dos brasileiros. Esta comparação com 

a terminologia médica serve para dizer que é possível mudar a trajetória do direito 

fundamental à saúde que consta nos textos constitucionais, desde que sejam 

colocados em prática os mecanismos corretos pelo Estado, especialmente com a 

adoção de um modelo de governança mais adequado às mutações políticas, 

econômicas e sociais do Século XXI.  
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Abstract: The fundamental right to health was extended to the Federal 
Constitution of 1988. As a consequence of access and universal coverage in the 
face of scarce financial resources, the executive branch took place to implement 
the guarantee base, in particular, demands and foundations and processes of 
diverse requests and that interfere in the planning of the public budget. In this way, 
a vicious treatment is needed with an array of innovative tools and the 
establishment of a democratic system of governance, adapted to the new reality 
that presents itself. 
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Resumo: A inserção de dados pessoais do cidadão em bancos de informações 
tem se constituído em uma das preocupações do Estado moderno, onde o uso 
da Informática e a possibilidade de controle unificados das diversas atividades 
da pessoa, nas múltiplas situações de vida, permite o conhecimento de sua 
conduta pública e privada, até nos mínimos detalhes, podendo chegar à 
devassa de atos pessoais, invadindo área que deveria ficar restrita à sua 
intimidade; ao mesmo tempo, o cidadão, objeto dessa indiscriminada colheita de 
informações, muitas vezes, sequer sabe da existência de tal atividade, ou não 
dispõe de eficazes meios para conhecer o seu resultado, retificá-lo ou cancelá-
lo. E assim como o conjunto dessas informações pode ser usado para fins 
lícitos, públicos ou privados, na prevenção ou repressão de delitos, ou 
habilitando o particular a celebrar contratos com pleno conhecimento de causa, 
também pode servir ao Estado ou ao particular para alcançar fins contrários à 
moral ou ao Direito, como instrumento de perseguição política ou opressão 
econômica (Aguiar Jr.,1995). 
 
Palavras-chave: Transparência; Dados pessoais; Estado moderno; Público e 
privado.  
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I. 

A preocupação relevante com o controle dos dados pessoais armazenados 

em bancos de registros de informações, extraída de voto do então Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar Jr., em julgamento ocorrido no Superior Tribunal de Justiça no 

ano de 1995 – portanto, após a edição da Constituição Federal e da Constituição 

Estadual, que disciplinaram sobre um princípio de publicidade e transparência no 

âmbito da Administração Pública - ainda antes de uma interpretação consolidada 

dos instrumentos normativos de disciplina de acesso à informação, seja pela 

descarga de argumentos trabalhada a partir do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90), ou mesmo da edição de normas que tratam especificamente da 

matéria, como o capítulo Dos Direitos de Personalidade no Código Civil brasileiro 

(Lei nº 10.406/02), a regulação do direito de acesso às informações armazenadas 

em bancos positivos de cadastro de dados (Lei nº 12.414/11) e a própria 
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regulação proposta ao acesso às informações pessoais prevista na Lei de Acesso 

à Informação (Lei nº 12.527/11), aponta, de forma clara, no sentido da 

necessidade de que o intérprete tenha plena compreensão do debate que se 

estabelece sempre que se trate de regrar a atividade de controle, pública ou 

privada, de informações que digam respeito à sua personalidade. Este 

pressuposto de conhecimento quanto à situação de interpretação reclamada para 

situações de acesso à informação decorre de uma aparente tensão identificada 

entre o exercício de direitos de liberdade e a sua efetivação, justamente porque 

estabelecidos – tais interesses - a partir de perspectivas distintas de exame do 

caráter privado ou público da informação e de sua possibilidade de disposição por 

terceiros. E, no caso, sendo este terceiro o próprio Estado ou um determinado 

particular com o interesse justificado de gerir informações pessoais de outros 

indivíduos. 

A falta de acesso a informações privilegiadas pelo próprio titular dos dados 

nominativos – por vezes, sob a alegação de preservação de um interesse público 

mais relevante, como o de soberania nacional, por exemplo – mesmo após o 

período de chamada abertura democrática com a consolidação de princípios 

republicanos inclusive em Constituições estaduais, demonstra o nítido reflexo de 

que uma das formas mais efetivas de domínio sobre o indivíduo – e, 

especificamente, sobre o exercício da autonomia privada – se dá pelo controle da 

privacidade ou do exercício de uma liberdade de ser deixado só. Não foram 

poucas as famílias em outros momentos da situação política brasileira que 

ficaram sem enterrar ou reverenciar seus mortos por desconhecerem o paradeiro 

dos mesmos. Em contrapartida, o silêncio privilegiou a situação político-jurídica de 

quem contribuiu para que pessoas desaparecidas não fossem enterradas por 

seus próprios familiares. Tal realidade fática contribuiu, em enorme medida, para 

que, mesmo passados mais de vinte anos da edição da Constituição Federal de 

1988 – e da própria interpretação mais ampla do disposto nos incs. X e XXXIII do 

art. 5º, no inc. II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal – 

ainda se apresentasse necessária a edição de uma norma específica que 

regulasse o direito de acesso à informação junto aos órgãos públicos. Daí a 

realidade jurídica pressuposta a partir da denominada Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/11 – LAI), de forma que restasse regulada a possibilidade de amplo 
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acesso às informações constantes em bancos públicos de gestão de dados, 

inclusive de forma a fazer preceder, ainda em abstrato, a observância a um 

princípio de publicidade e transparência – constitucionalmente reconhecidos -, 

como preceito geral, e de sigilo, como exceção, nos termos do inc. I do art. 3º da 

LAI. 

Mesmo a partir de tal perspectiva, não há como reconhecer que esta 

relevância pressuposta a um princípio de transparência e publicidade às 

informações constantes em bancos públicos esteja infensa à possibilidade de 

discussão específica do tratamento a ser concedido a informações pessoais que 

digam respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. 

Situação jurídica que não restou afastada da disciplina normativa da LAI, mas 

antes afirmada pelas disposições trabalhadas no art. 31 da mesma Lei, inclusive 

pela responsabilização própria pela divulgação indevida em concreto que possa 

ocorrer (§ 2º do art. 31 da LAI). No ponto, é importante acentuar que, ainda que 

as esferas do público e do privado situem-se em espaços distintos de observância 

da medida de exposição do indivíduo em sociedade, trata-se de espaços 

complementares do agir social, não podendo se conceber, em abstrato, que 

“privacidade e publicidade caminhem em sentidos diametralmente opostos”, como 

destacado mais recentemente em argumentação promovida em decisão 

monocrática do Superior Tribunal de Justiça26. Reconhece-se que há uma relação 

mútua entre a construção de espaços ao privado e ao público na perspectiva de 

estabelecimento de uma autodeterminação informativa – e, portanto, e pleno 

controle sobe as informações nominativas de cada um –, justamente quando se 

busca promover o livre desenvolvimento da personalidade do homem: “Ou seja, 

tanto da liberdade decorrente do pensar, como da liberdade que obriga o homem 

a compartilhar experiências em sociedade. Até porque, é também a partir da 

distinção entre espaços privados e públicos que resta reconhecido o ambiente 

social para a vida de convivência” (Cachapuz, 2006, p. 55).  

Impõe que se analise, por consequência, a extensão interpretativa possível 

ao art. 31 da LAI, de forma a avaliar a construção, num primeiro momento, da 

proteção predisposta na Lei aos direitos de intimidade, vida privada, honra e 

                                              
26 BRASIL. STJ, RMS nº 46.551/MG. Relator: Min. Mauro Campbell Marques. Brasília, julgamento em 09 de 
março de 2015.  
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imagem, especialmente a partir da perspectiva de construção de um conceito de 

autodeterminação informativa. Num segundo momento, a preocupação do 

intérprete deve ser encaminhada ao exame da interpretação mais recente dos 

tribunais brasileiros em relação à proteção à privacidade, especialmente quando 

relacionada à divulgação de informações privilegiadas de pessoas públicas em 

razão do exercício de suas atribuições – aqui, a discussão do armazenamento e 

divulgação ampla de dados pessoais sobre remuneração de ocupante de 

atividade pública - ou mesmo quando identificadas discussões públicas acerca do 

exercício abusivo de uma atividade no âmbito público – assim, quanto à 

pretensão de acesso público a informações decorrentes de investigações 

públicas.  

 

II. 

De fato, a proposta de análise do conceito de autodeterminação informativa 

visa à compreensão de uma situação jurídica corriqueiramente levada à 

apreciação dos tribunais: O enfrentamento da tutela da privacidade quando em 

discussão o registro, o armazenamento e a transmissão de dados pessoais. A 

questão de fundo é, na essência, o problema do chamado "impulso à auto-

exposição" (Arendt, 1993, p. 28), não apenas porque a pessoa participa de uma 

vida comum com os demais, compartilhando experiência tecnológica e 

informações próprias de seu tempo, mas, fundamentalmente, porque também o 

indivíduo deseja aparecer e, em determinada medida, fazer-se visto, "por feitos e 

palavras" (Arendt, 1993, p. 28), pelos demais27. A ação e reação sistemática ao 

avanço da ciência, especialmente em áreas de maior desenvolvimento 

tecnológico – como a da Tecnologia da Informação -, revela a tendência do 

homem contemporâneo de aprender a lidar com a sua individualidade sem 

necessariamente abdicar de um benefício tecnológico que lhe facilita o contato 

com uma esfera pública de relacionamento. Virilio menciona o exemplo de uma 

pessoa que “para lutar contra os fantasmas que pareciam persegui-la” (Virilio, 

1999, p. 61) instala câmeras de vídeo na residência, permitindo que os visitantes 

de seu espaço de divulgação na Internet possam auxiliá-la no combate a 

                                              
27Ver estudo sobre liberdade e acesso à informação, pela análise da “autodeterminação informacional”, em 
Ferraz Júnior (2001, p. 242).  
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eventuais fantasmas, num exercício não muito diferente daquele usufruído por 

quem explora a própria imagem em espaços destinados a efetivos diários de 

confissão pública, como o Facebook. Poder-se-ia, portanto, questionar em que 

medida a esfera pública – ou aquilo que a represente no mundo das aparências 

(Arendt, 1993) – tem-se traduzido em espaço de reflexão ao indivíduo – na 

essência, resguardado ao privado – ou mesmo até que ponto se pode reconhecer 

uma nova concepção de liberdade para o desenvolvimento (livre) da 

personalidade na sociedade contemporânea. 

Em sentença de 15 de dezembro de 198328, o Tribunal Constitucional 

Federal da Alemanha, ao analisar a extensão de questionamento possível ao 

cidadão por meio de uma legislação censitária, reconheceu a possibilidade de 

uma autodeterminação informativa a todo indivíduo, de forma que toda e qualquer 

informação pessoal só se tornasse pública se tutelada por um determinado 

interesse público, porque conhecida do titular a sua existência e com quem é 

compartilhada. Isso significa compreender que informações compartilhadas só 

podem permanecer públicas porque existente o conhecimento do titular acerca de 

sua extensão. Ainda assim, a liberdade de autorização individual ao que se faz 

divulgado permite restrições, considerando o Tribunal Constitucional que “a 

autodeterminação é uma condição elementar de funcionamento de uma 

comunidade democrática fundada sobre capacidade de agir conjuntamente de 

seus cidadãos. [...] A informação, ainda quando relacionada à pessoa, apresenta 

uma figuração da realidade social, a qual não pode ser exclusivamente 

subordinada ao afetado”29. 

Ao afirmar a liberdade de conduta, embora esta não se encontre 

insuscetível de restrição, o Tribunal Constitucional permite, abstratamente, uma 

reciprocidade de conduta na esfera pública (confiança externa) para conhecer e 

tornar conhecido o que é intimo e privado. Possibilita o Tribunal Constitucional 

que se compatibilizem princípios de liberdade e de dignidade humana, 

reconhecendo tanto o livre arbítrio ao indivíduo – e, assim, a possibilidade de 

discutir uma vontade no âmbito público – como a proteção ao que é de sua 

essência (a dignidade). Daí a possibilidade de se "garantizar la esfera personal 
                                              
28 BVerfGE 65,1. 
 
29 BVerfGE 65,1, em tradução livre da versão alemã.  
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estricta de la vida y la conservación de sus condiciones básicas" (Alexy, 2001, p. 

356) sem que se abdique de uma concepção igualmente ampla de liberdade ao 

indivíduo e, mais especificamente, de livre desenvolvimento de sua 

personalidade. 

A concepção de autodeterminação informativa, nos termos como acolhida 

pelo tribunal alemão, autoriza, então, o critério de objetivação da vontade em 

relação à conduta de tornar público àquilo que pertence, com exclusividade e 

reserva, ao indivíduo. Segue, de forma muito próxima, a condição de 

universalização da conduta, como critério de igualdade num plano ideal, a fim de 

justificar, por uma figura abstrata, a restrição de um direito de liberdade individual. 

Ou seja, persegue a ideia de que para agir de forma livre é necessário que o 

indivíduo possa determinar a sua ação numa esfera pública - o que só se torna 

possível na medida em que exista também uma autolimitação30. 

A possibilidade de restrição à liberdade assegurada em abstrato – ainda 

que exigida uma ponderação por razões sérias a toda a restrição que seja 

efetuada -, em outras palavras, é o que assegura a efetiva possibilidade de 

exercício de um direito de liberdade, potencializando a autonomia do indivíduo31. 

Num espectro mais amplo, é o que garante a não violação de direitos humanos, 

na medida em que permite, a todo o momento, o exame de uma gênese crítica 

pela reserva do espaço próprio ao pensar. Como a concepção de uma 

autodeterminação informativa reforça a estrutura das esferas para o exame do 

que é privado também em relação às informações referentes à personalidade, o 

destaque conferido à situação de um direito mais concreto - acesso, 

armazenamento e transmissão de dados informativos - dentre os demais direitos 

de personalidade, contribui para a precisão de conceitos indeterminados e 

cláusulas gerais hoje presentes nas codificações civis e permite analisar, de 

                                              
30 Conforme Galuppo (2002, p. 95), “isso reconduz, inevitavelmente, à questão do imperativo categórico: 
devemos buscar aquilo que universalmente pode ser reconhecido como direito de todos para fundamentar a 
limitação da liberdade, que só pode ser, como já disse, autolimitação, pois esta limitação surge exatamente 
para garantir a coexistência de direitos legítimos, que só podem ser os direitos universalizáveis”. 
 
31 É o que acentua Gadamer (1997, p. 102), referindo-se à tarefa assumida pelo Direito na realização de uma 
ideia de justiça: "El 'derecho' es, en el fondo, el gran ordenamiento creado por los hombres que nos pone 
limites, pero también nos permite superar la discórdia y, cuando no nos entendemos, nos malinterpretamos o 
incluso maltratamos, nos permite reordenar todo de nuevo e insertalo numa realidad común. Nosotros no 
'hacemos' todo esto, sino que todo esto nos sucede". 
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forma específica, a situação empírica que corriqueiramente se dispõe, cada vez 

mais, à análise dos tribunais.  

Em relação ao tratamento dispensado à proteção de dados nominativos32, 

matéria que desafia a comunidade jurídica contemporânea relativamente à 

questão da privacidade, o conceito de autodeterminação informativa tem 

igualmente contribuído para orientar a atividade do intérprete, ao reconhecer a 

autonomia do indivíduo tanto (i) dirigida ao controle e à transmissão de 

informações personalíssimas, como (ii) encaminhada à possibilidade de acesso a 

qualquer informação. Dessa forma, fundamental para identificar uma efetiva 

proteção às informações pessoais dos indivíduos numa sociedade informatizada é 

a possibilidade de que o controle sobre o armazenamento e a transmissão de 

dados possa ser realizado pelo titular da informação de modo amplo, permitindo 

ao cadastrado uma supervisão tanto em relação à justificação conferida por um 

interesse público no armazenamento de dados, como em relação à justificação de 

uma transmissão do conteúdo informativo a terceiros. Reconhece-se, como de 

regra, a possibilidade de interferência do indivíduo no processo de acesso e de 

correção de dados. 

Isto se vê reconhecido, num primeiro momento, a partir do estabelecimento 

– inclusive legislativo – de um amplo direito de acesso dos indivíduos às suas 

informações nominativas. O próprio armazenamento de dados pessoais está 

informado por um princípio de acesso amplo aos titulares das informações, seja 

para o reconhecimento de existência do próprio registro, seja para a verificação 

da extensão, veracidade e correção das informações armazenadas. Novamente, 

aqui, a autorização e o interesse público na criação de um banco cadastral 

interferem na própria extensão a ser considerada para um direito de acesso. Há 

bancos cadastrais que dispensam a comunicação ao titular da informação, pelo 

simples fato de que o armazenamento é pressuposto pelo tipo de atividade que 

desenvolvem num setor público ou privado. Isto ocorre, por exemplo, em relação 

a bancos cadastrais de organismos associativos – relativos a cadastro em casos 
                                              
32 Consideram-se dados nominativos as informações relativas às pessoas físicas identificadas ou 
identificáveis (no caso, uma identificação direta ou indireta, que possa ser promovida a partir dos dados que 
se apresentam processados separadamente ou conjuntamente). Os dados nominativos devem corresponder 
a informações capazes de permitir uma identificação de seus titulares. Ou seja, capazes de criar uma relação 
de associação a uma pessoa determinada ou determinável em concreto, autorizando, em contrapartida, uma 
garantia protetiva à sua intimidade e vida privada. Para ampliar a discussão da matéria, sugere-se Ortiz 
(2002, p. 139). 
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de seguridade social, a clubes privados -, aos quais o indivíduo, de forma 

deliberada, forneceu informações pessoais bastante precisas tendo em vista uma 

finalidade associativa determinada. Neste caso, a relevância do acesso não se 

fará tão evidente quanto à existência do registro propriamente, mas sim quanto à 

veracidade, correção e manutenção das informações armazenadas. Diferente, 

contudo, é a situação de configuração de bancos de cadastro gerados a partir de 

interesses não diretamente estabelecidos pelo cadastrado, mas decorrentes de 

determinada situação pressuposta a uma atividade, como no caso dos bancos 

públicos estabelecidos a partir do simples exercício de uma atividade pública por 

parte do indivíduo. 

No caso de formação de banco cadastral para o qual não fornece o 

indivíduo pessoalmente o conteúdo informativo, fundamental é o titular da 

informação ter, desde o momento do armazenamento de uma informação, ciência 

de que integra uma listagem informativa. Se o direito de acesso é marcado, 

inicialmente, por um princípio de conhecimento acerca do armazenamento de 

dados, é pelo princípio da transparência ou da publicidade que atinge a realização 

plena de um conceito de autodeterminação informativa33. É que não basta saber 

sobre a existência de um registro de informações pessoais, se, em concreto, não 

é fornecida ao titular das informações a possibilidade de fiscalização do conteúdo 

existente em registro. De fato, ainda que tolerável a formação de bancos de 

dados com informações negativas em relação ao seu titular, não se concebe que 

essas informações ignorem a realidade factual mais verídica possível, guardada a 

mesma tônica de confiança – abstratamente considerada – exigida aos 

relacionamentos privados. Por isso a necessidade para o indivíduo, como garantia 

de um amplo direito de acesso às informações pessoais armazenadas em bancos 

cadastrais, de que não só ele tenha conhecimento quanto à existência de 

                                              
33 Eiras afirma que é possível identificar o conceito de autodeterminação informativa desdobrado em outros 
tantos direitos que visam assegurar a atuação do indivíduo frente a seu patrimônio informativo: “O direito à 
autodeterminação informacional é um superconceito que se desdobra em vários outros, a saber: a) o direito 
de acesso aos ficheiros, que confere ao cidadão o direito a tomar conhecimento de quaisquer registros por 
forma compreensível, em linguagem clara, isenta de codificação e em prazo razoável; b) o direito de, em 
certos casos, se opor ao registro de dados e a que essa oposição fique registrada; c) o direito a ser informado 
acerca do motivo por que lhe é recusado o direito de acesso; d) o direito de ser esclarecido acerca do 
objectivo que determinou a inserção dos dados no ficheiro; e) o direito de contestação, que engloba [...] a 
faculdade de exigir a rectificação dos dados armazenados inexactos, a faculdade de exigir a correção dos 
dados que estejam desactualizados, a faculdade de exigir a eliminação de dados constantes dos registros 
contra regras ou princípios constitucionais, a faculdade de exigir o cancelamento de dados decorrido 
determinado período (direito ao esquecimento)” (Eiras, 1992, p. 78). 
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inscrição em banco de dados – conhecendo os elementos e critérios de análise 

disponíveis para o cruzamento de informações -, como tenha ainda a 

possibilidade de alterar o conteúdo de um registro não condizente à realidade 

descrita, independentemente da sua natureza – se de crédito, de consumo, de 

associação (ideológica, política, religiosa, cultural). 

Assim, é também resultante de um amplo direito de acesso o exame da 

medida de extensão do registro de informações pessoais efetuado. Mais 

precisamente, aborda-se aqui não apenas a possibilidade de uma restrição sobre 

o conteúdo informativo, como também a hipótese de pertinência do registro sobre 

determinado interesse público, pela qualidade da informação. Tal pressuposto 

aparece, via de regra, como uma das condições de sustentação e proteção de 

uma esfera de privacidade, quando analisados modernos sistemas de 

interconexão de dados pessoais por bancos cadastrais. Ainda, a qualidade da 

informação importa no reconhecimento de um princípio com atuação simultânea, 

e não menos relevante, relacionado ao tempo de registro das informações 

pessoais. Fala-se, por isso, no princípio do esquecimento34, orientado pela ideia 

de que o próprio gestor do banco cadastral se compromete a manter atualizados 

os registros, fiscalizando o tempo de sua permanência. Não por outra razão, 

disciplina a Diretiva 95/46/EC, de 24 de outubro de 1995, destinada aos países 

membros da Comunidade Europeia, em seu artigo 6º, alínea ‘e’, que o registro de 

um dado pessoal deve ser armazenado de tal forma que possibilite a identificação 

da própria relevância de sua manutenção. Vê-se a obrigação, inclusive, de que 

sejam promovidas formas de resguardo das informações que tenham de ser 

registradas por um longo período, em razão de sua importância histórica, 

estatística ou científica.  

Também se encontra relacionada a um direito mais amplo de acesso as 

informações nominativas do indivíduo - que se vejam registradas em banco 

cadastral - a característica essencial da veracidade do conteúdo informativo 
                                              
34 Nesse sentido, com certa antecedência ao debate hoje em voga e com a limitação da discussão de 
temporalidade, já havia me posicionado: “A disciplina decorre da compreensão de que informações 
desfavoráveis sobre determinada pessoa não podem permanecer armazenadas em caráter perpétuo, a ponto 
de prejudicarem outras relações de convívio da pessoa atingida – principalmente relações de consumo -, 
tendo em vista dados antigos, até mesmo coletados de forma equivocada e sobre os quais não foi exercitado 
o direito de retificação. A Lei brasileira de Defesa do Consumidor, neste ponto, é específica, prevendo 
duração máxima de cinco anos para as informações negativas cadastradas em bancos de dados sobre 
consumo” (Cachapuz, 1997, p. 389).  
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armazenado. Isto corresponde, em resumo, à ideia de que todo registro deve 

preservar uma nota de autenticidade em relação ao seu conteúdo. Ou seja, as 

informações armazenadas devem ser não apenas precisas como completas. Por 

fim, é também relacionada à ideia de um direito amplo de acesso a informações 

nominativas registradas em bancos cadastrais a própria concepção de correção 

dos dados. Ou seja, não basta que o registro corresponda a uma situação factual, 

e, sim, que a informação esteja de acordo com o momento atual de registro. A 

correção dos dados informativos é característica complementar à de veracidade 

das informações, remetendo também a uma possibilidade de retificação de 

conteúdo informativo quando evidenciado qualquer equívoco em concreto35. 

Como a concepção de autodeterminação informativa apropria-se de 

conceitos relacionados tanto a um espaço de interferência marcante do direito de 

liberdade (esfera privada) como de interferência mais acentuada do direito de 

igualdade (esfera pública), identifica-se também num direito de acesso a dados 

informativos a possibilidade de o indivíduo ter acesso a informações que lhe 

sejam justificadamente importantes ou de revelação essencial. Abstratamente, a 

hipótese responde ao conceito de autodeterminação informativa como trabalhado 

pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, pois exige a reciprocidade de 

conduta a quem se dispõe à liberação dos dados e a quem pretende obter 

determinado acesso. Ou seja, permite-se, pelo exercício da ponderação, a partir 

da análise de situações concretas envolvendo direitos fundamentais, que dados 

nominativos sejam tornados públicos quando suficientemente evidenciada a sua 

relevância ao interessado. Isto ocorre porque mesmo interesse ideal de acesso 

atinge toda a coletividade. O exemplo trazido pela Diretiva Europeia de outubro de 
                                              
35 Em relação à correção de dados nas transmissões de informações realizadas nas relações internas dos 
países, tratamento mais correto tem sido encontrado dentro do sistema alemão de proteção de informações 
pessoais armazenadas em bancos cadastrais, ao propor a visualização de três efeitos distintos a partir da 
interferência do indivíduo no controle positivo das informações de que é titular – ou seja, a sua atuação 
através da retificação propriamente dita, do bloqueio e da supressão ou cancelamento das informações que 
contenham equívocos. A inovação reside na possibilidade de bloqueio de dados, sempre em caráter 
temporário, quando duvidosa a correção de determinadas informações ou a permanência de uma finalidade 
específica para a manutenção dos registros. Enquanto a retificação visa a uma correção e a supressão, o 
cancelamento efetivo das informações registradas de forma equivocada ou sem atender a uma finalidade 
específica – e aqui se ressalva novamente a aproximação à característica da “extensão” da informação 
registrada – o bloqueio não possibilita mais o aproveitamento das informações para qualquer fim, ainda que 
haja discussão sobre a correção dos dados registrados. Excepciona-se apenas a possibilidade de uma 
utilização da informação que se traduza absolutamente necessária, quando para fins pacíficos, para a 
superação de uma falha de prova ou com autorização específica da pessoa atingida, por exemplo. A hipótese 
legislativa restou evidenciada ainda na Lei Federal sobre Proteção de Dados ou Bundesdatenschutzgesets 
(BDSG) de 1º.01.1978. 
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1995 é o registro de dados históricos, estatísticos ou científicos que, por suas 

características peculiares, devam ter adequado acesso, útil e rápido, a qualquer 

indivíduo36. 

O que se espera, portanto, pela concepção de autonomia informativa, é de 

que haja uma reciprocidade ideal de comportamento na esfera pública entre todos 

os que participem de um movimento de troca de informações. Primeiro, porque 

toda restrição à liberdade de transmissão de informações, apoiada em princípios 

de conhecimento, qualidade, esquecimento, veracidade e correção dos dados 

informativos, não interessa exclusivamente ao titular da informação, e, sim, a toda 

coletividade, para ter acesso aos dados armazenados. Segundo, porque a 

exigência de reciprocidade envolve tanto o interesse, puro e simples, de restrição 

de uma liberdade, como a promoção de uma conduta responsável a todo aquele 

que se dispõe, reciprocamente, a participar do espaço de troca de informações37. 

Desta realidade decorre a compreensão de que todo o armazenamento de 

dados pressupõe transparência dos dados existentes e franca possibilidade de 

acesso ao cadastrado. Tal conduta por parte de gestores de bancos de dados – 

principalmente quando privados e com nítido intuito econômico - é o que autoriza 

o reconhecimento pelo Estado de que terceiros detenham e trabalhem com a 

informação de dados nominativos alheios, de forma a interferir na liberdade de 

comércio ou de negócios em sociedade.  

 

III. 

A delimitação de espaços diversificados ao público e ao privado na 

modernidade, ratificada pela experiência do holocausto e dos resultados de duas 

guerras mundiais em pleno século XX, permite que os direitos de personalidade 

alcancem uma dimensão de importância bastante significativa para a construção 

                                              
36 Conforme o texto do parágrafo 34 do preâmbulo da Diretiva 95/46/EC, os Estados membros se encontram 
autorizados a promoverem o armazenamento de dados sensíveis, cujo registro se encontre justificado pelo 
interesse público relevante em áreas como a de saúde pública e promoção social, especialmente quando 
necessários para o aprimoramento de serviços públicos de assistência. 
 
37 Seguindo Habermas 1991, p. 215), “a pessoa só consegue constituir um centro de vida interior e só 
percebe a sua identidade, na medida em que se expõe simultaneamente a relações interpessoais construídas 
pela comunicação e em que se deixa envolver numa rede cada vez mais densa e subtil de vulnerabilidades 
recíprocas e de necessidades explícitas de protecção. [...] A integridade da pessoa individual reclama a 
estabilização de um tecido de relações simétricas de reconhecimento, no qual os indivíduos inalienáveis só 
reciprocamente e enquanto membros de uma comunidade poderão assegurar a sua precária identidade”. 
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das sociedades do pós-guerra, especialmente como forma de evitar a repetição 

de situações de degradação do conceito de pessoa e do conceito de dignidade 

construídos a partir de ideais liberais da história contemporânea. Nesse contexto, 

uma teoria de distinção clara entre os espaços do público e do privado vem sendo 

aplicada pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, desde meados do 

século XX, com um enfoque voltado à delimitação precisa da extensão da norma 

constante no artigo 2 (1)  da Lei Fundamental, que consagra o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade38. Ganhou importância, neste sentido, a 

decisão BVerfGE 6, 32, de 1957, conhecida como Caso Elfes, em que reconhece 

expressamente o tribunal alemão a existência de uma esfera privada a todo o 

indivíduo, considerada como o "espaço inviolável da liberdade humana, isolada de 

qualquer violação pela autoridade pública"39.  

Analisando a discussão proposta sobre a constitucionalidade de uma lei40 

que permitia a órgão público a não-concessão de passaporte a cidadão alemão 

quando evidenciadas razões específicas a tanto, a decisão proferida no Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha acolheu o entendimento de que deve existir 

uma esfera própria de tutela à privacidade de todo indivíduo, em que se encontre 

resguardado o valor maior de dignidade da pessoa humana e o reconhecimento 

de sua personalidade. A partir da decisão proferida no Caso Elfes, 

expressamente, passa a ser reconhecido que as "leis não devem violar a 

dignidade da pessoa, a qual representa o maior valor da Lei Fundamental, nem 

podem restringir a liberdade espiritual, política ou econômica da pessoa de forma 

que possa corroer a essência de sua personalidade"41. 

Na hipótese, o Tribunal Constitucional Federal, sem se furtar a fazer 

referência ao princípio da dignidade humana, interpretou o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade como um direito geral à liberdade de ação. A 
                                              
38 Assim, o texto do artigo 2 (1) da Lei Fundamental: "Toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de 
sua personalidade na mesma medida em que não viole o direito de outrem ou ofenda a ordem constitucional 
ou a lei moral". Na tradução livre para a versão inglesa, disponível em http://www.iuscomp.org: "Every person 
shall have the right to free development of his personality insofar as he does not violate the rights of others or 
offend against the constitutional order or the moral law." 
39  6 BverfGE 32, em tradução livre da versão inglesa, disponível em http://www.iuscomp.org.: "That ultimately 
inviolable area of human freedom insulated against any intrusion by public authority." 
 
40 Lei do Passaporte, de 04 de março de 1952. 
 
41 6 BverfGE 32, em tradução livre da versão inglesa, disponível em http://www.iuscomp.org: "Laws must not 
violate a person's dignity, which represents the highest value of the Basic Law; nor may they restrict a 
person's spiritual, political or economic freedom in a way that would erode the essence of [personhood]." 
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proteção reconhecida ao artigo 2 (1) da Lei Fundamental passou a representar 

duas ideias: (i) de que cada um está permitido prima facie – ou seja, sem a 

intervenção, a princípio, de restrições – fazer ou omitir o que quiser e (ii) de que 

há um direito frente ao Estado a que este não impeça ações e omissões 

manifestadas pelo indivíduo, ou seja, de que este não intervenha nas atitudes 

tomadas pelo indivíduo (Alexy, 2001). Um suporte fático tão amplo ao direito geral 

de liberdade passou a demandar, por consequência, uma versão igualmente 

ampla de cláusula restritiva. Por isso, a coerência do Tribunal Constitucional 

Federal, segundo Alexy (2001, p. 334), no entendimento de que toda pessoa pode 

postular, por meio de um recurso jurídico, que uma lei que restrinja a sua 

liberdade de ação não possa prevalecer em relação à determinada situação 

concreta, por violar disposições constitucionais superiores. 

Na apreciação específica da argumentação utilizada na decisão do Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, propiciando a adoção de uma teoria das 

esferas, há a preocupação de demonstrar que a tutela jurídica preconizada deve 

garantir uma resposta do Estado contra a intromissão externa a uma esfera mais 

reservada ao indivíduo. E, no caso, tanto em sentido contrário à intromissão pela 

própria autoridade pública, como contrariamente à interferência de qualquer 

pessoa. Principalmente nesse caso, destaca Alexy (2001, p. 435-454), que se 

encontram direitos específicos à proteção da pessoa, ou seja, direitos 

fundamentais do indivíduo frente ao Estado para que este o proteja da 

intervenção de terceiros. Os direitos de proteção, nessa hipótese, atuam de forma 

a promover uma composição de liberdades42, exigindo a observação de um 

conceito de igualdade (Alexy, 2001, p. 381-418) pelo respeito a uma relação 

recíproca de sujeitos jurídicos iguais. 

De certo modo, há que se entender que a atividade de proteção à 

personalidade do indivíduo pelo Estado garante, em última análise, o próprio 

direito de liberdade individual43. Não há, num plano genérico, como dissociar da 

                                              
42 Por isso, novamente a remissão a Kant, para quem, conforme Alexy, "el derecho es, pues, el concepto 
propiamente dicho de las condiciones bajo las cuales es posible conciliar la arbitrariedad de uno con la 
arbitrariedad del otro, de acuerdo con una ley universal de la libertad" (Alexy, 2001, p. 436, citando Immanuel 
Kant). 
 
43 Na expressão de Alexy, os direitos à proteção, então já entendidos como subespécie de um direito geral de 
prestação ao lado dos direitos à organização e procedimento e dos direitos a prestações em sentido estrito, 
"son, pues, derechos constitucionales a que el Estado organice e maneje el orden jurídico de uma 
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ideia de respeito à dignidade humana - como princípio derivado do Estado 

Democrático de Direito - a promoção de uma garantia fundamental às liberdades 

individuais. Por isso, se o titular de um direito à prestação pelo Estado tem a 

competência para impor judicialmente este direito (art. 19, parágrafo 4º, da Lei 

Fundamental alemã), tal possibilidade de imposição confere aos direitos a 

prestações um caráter prima facie à sua realização, ou seja, "um caráter de 

princípios" (Alexy, 2001, p. 431), permitindo que sofram, como princípios, 

restrições. Daí por que a possibilidade, conforme o caso concreto de análise, de 

se reconhecer a precedência de um direito de personalidade a outro – por 

exemplo, um direito do indivíduo de ver resguardada a publicação por terceiro de 

uma situação específica de sua vida privada que a ninguém possa interessar de 

forma específica.  

Impõe-se reconhecer, por consequência, uma estrita conexão entre o 

princípio da dignidade humana e o direito geral de liberdade do indivíduo. É este o 

entendimento contemporâneo do Tribunal Constitucional Federal alemão ao 

procurar identificar um sentido à proteção fundamental à personalidade. Em 

primeiro lugar, é acolhido o entendimento de que a pessoa, a viver em 

comunidade, é um “ser ético-espiritual” (Alexy, 2001, p. 345) que aspira à 

liberdade. Em seguida, a garantia de sua individualidade só se configura possível 

na medida em que o indivíduo aceita restrições à sua liberdade de ação. Essas 

restrições, por sua vez, só podem existir desde que justifiquem, por outro lado, a 

própria independência do indivíduo44. A dignidade humana se vê respeitada, 

porque existe uma liberdade negativa que a ratifica num “sentido juridicamente 

relevante” (Alexy, 2001, p. 346). Nesta construção jurídica sobre direitos 
                                                                                                                                         
determinada manera por lo que respecta a la relación recíproca de sujetos jurídicos iguales" (Alexy, 2001, p. 
436). Como explica ainda Luiz Bicca, não há paradoxo entre coação e liberdade: "Contra a aparente 
antinomia que se poderia querer apontar neste ponto (já que coação é sempre um ato de não-liberdade), 
Kant permite-nos ver a coerção como restabelecimento da liberdade: se um uso da liberdade impede outro 
uso da liberdade que é conforme a uma lei geral - o que constitui, na primeira determinação da vontade, um 
mau uso da liberdade -, nada mais justo e legítimo do que coagir aquela liberdade que está sendo mal 
empregada. A coerção do livre-arbítrio que cerceia a realização da liberdade por outrem - à maneira de um 
dupla negação - restitui o direito" (Bicca, 1997, p. 15).  
 
44 Esta restrição à liberdade, à luz de entendimento mais recente do Tribunal Constitucional Federal da 
Alemanha, só se justifica, segundo Alexy (2001, p. 346)., porque deve entender o cidadão que lhe serve à 
garantia de um respeito à sua dignidade e independência como pessoa. “Lo que esto significa lo resume el 
Tribunal Constitucional Federal con las siguientes palabras: ‘El individuo tiene que aceptar aquellas 
restricciones de su libertad de acción que el legislador traza para el cultivo y promoción de la convivencia 
social dentro de los límites de lo, en general, exigible de acuerdo con el estado de cosas dado, siempre que 
se mantenga la independencia de la persona”.  
 



 

 
51 

 

 

fundamentais voltados à personalidade do indivíduo, portanto, o princípio da 

dignidade humana - que também aparece nas decisões do Tribunal Constitucional 

Federal alemão45 - não pode servir como substituto direto ao princípio formal de 

liberdade negativa, na mesma medida em que o princípio de liberdade referido 

não pode ser considerado de forma isolada46. 

No âmbito de estudo dos direitos fundamentais, pressupõe-se a opção 

franca por uma concepção formal-material do direito geral de liberdade. É uma 

concepção em que se trabalha tanto com categorias formais (as esferas), para 

tornar possível a delimitação de espaços precisos ao desenvolvimento de um 

conceito de liberdade - que resguarda o valor em si mesmo, a priori -, como com 

categorias materiais (ditadas pela experiência), para permitir a abertura ao caso 

concreto e à discussão proposta junto aos tribunais. Estas, no caso, 

correspondem às condições concretas "de las cuales depende el cumplimiento de 

la garantía de la dignidad de la persona" (Alexy, 2001, p. 348). Daí porque, no 

direito brasileiro, toda e qualquer concepção absoluta de restrição a uma 

liberdade só pode ser assim compreendida se analisada a partir de categorias 

abstratas de construção hermenêutica, ou seja, quando ainda não testada à 

norma pelas condições fáticas e jurídicas do caso. Assim, exemplificativamente, 

em relação a um enunciado normativo como o do art. 11 do Código Civil 

brasileiro, que, ao tratar da intransmissibilidade e da irrenunciabilidade de um 

direito de personalidade, traça uma conduta geral universalizada. De forma 

ampla, esse é o comando normativo que obriga a todos, como regra de conduta 

nas relações civis. Nada impede, contudo, que, frente à particularidade, seja 

relativizada a determinação normativa, justamente porque oferecidas condições 

de peso suficientes para o desafio do determinado no enunciado normativo. É o 
                                              
45 Assim, na referência de Alexy (2001, p. 345), à decisão do Tribunal Constitucional Federal BverfGE 45, 187 
(227) que, em análise à imagem da pessoa, ressalta o caráter da "concepción de la persona como un ser 
ético-espiritual que aspira a determinarse y a desarrollarse a si mismo en libertad. La Ley Fundamental no 
entiende esta libertad como la   de un individuo aislado y totalmente dueño de sí mismo, sino como la de un 
individuo referido a y vinculado con la comunidad". 
 
46 Acompanha-se o entendimento de Alexy (2001, p. 344), para quem “un recurso a la dignidad humana no 
puede conducir nunca a una sustitución del principio 'formal' de la libertad negativa por los principios 
concretos exigidos por la norma de la dignidad de la persona. Algo que es necesario para la dignidad de la 
persona no se convierte en algo no necesario - y, por lo tanto, sustituible - porque algo más sea necesario 
para la dignidad de la persona. Por lo tanto, la referencia a la norma de la dignidad humana no puede 
conducir a una sustitución de la libertad negativa por principios concretos que pertenecen a la norma de la 
dignidad de la persona sino sólo a una complementación de aquel principio”.  
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que se opera, em concreto, por meio da aplicação de um princípio de 

proporcionalidade, dadas as circunstâncias fáticas e jurídicas referentes à 

situação concreta de análise. 

O Tribunal Constitucional Federal Alemão, na sentença 65-1, de outubro de 

1983, em que restou discutida a possibilidade de compulsório recolhimento e 

armazenamento de dados sensíveis pelo Estado – dados quanto à população, à 

profissão, à moradia e ao local de trabalho dos indivíduos – para divulgação 

estatística do censo, reconheceu expressamente que para a regulamentação da 

atividade de coleta e registro de dados deve ser levado em consideração, 

inclusive pelo legislador, o princípio da proporcionalidade. Isto corresponde a 

afirmar, segundo o Tribunal, que as disposições de procedimento e organização 

para o estabelecimento do cruzamento de dados estatísticos devem “evitar o 

perigo de uma violação do direito à personalidade”. Para tanto, há o 

reconhecimento de que, no caso de coleta de dados com fins estatísticos “não se 

pode exigir um estreito e concreto vínculo finalista dos dados”. Conforme o 

Tribunal, ao sistema de comparação da informação para efeito de cruzamento de 

dados deve corresponder, internamente, proporcionais limitações. Por isso a 

conclusão de que o direito à autodeterminação da informação referente a dados 

sensíveis do indivíduo não se afigura como absoluto, sendo possível a sua 

restrição. No entanto, tal restrição à liberdade individual – de não fornecimento de 

dados -, sujeita à aplicação de um princípio de proporcionalidade, só se justifica 

na medida “em que indispensável para a proteção do interesse público” (BVerfGE, 

19,342 [348]). 

 

IV. 

Diferente não deveria ser a situação de interpretação predisposta para as 

situações de análise da Lei de Acesso à Informação, especialmente quando 

identificado o confronto entre o interesse amplo de publicidade das informações 

dispostas em bancos cadastrais públicos e a situação de enfrentamento da 

proteção à intimidade nos termos do art. 31 da LAI. No entanto, caminho diverso 

de interpretação tem sido adotado, como pressuposto, para o exame do tema da 

colidência entre interesse público e privado.  
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No Recurso Extraordinário nº 652.777/SP, em que restou discutida a 

constitucionalidade da publicação, em sítio eletrônico, do nome de servidores do 

Município de São Paulo conjuntamente à divulgação dos valores correspondentes 

aos respectivos vencimentos, restaram identificados os seguintes argumentos 

decisórios para a compreensão da licitude da iniciativa: (i) não caberia se falar de 

intimidade e vida privada quando os dados do objeto da divulgação dizem 

respeito a agentes públicos atuando “nessa qualidade”; (ii) a divulgação é o 

“preço a ser pago” pela opção por uma carreira pública “no seio de um Estado 

republicano”47, o que significa reconhecer um dever estatal de divulgação de 

todos os atos público que digam respeito à coisa pública; (iii) a negativa de 

prevalência do princípio da publicidade administrativa implicando inadmissível 

situação de lesão à ordem pública; (iv) a observação de que o pleno 

conhecimento da remuneração bruta dos servidores é situação de interesse 

coletivo ou geral, não se reconhecendo, na hipótese, exceção para os fins do inc. 

XXXIII do art. 5º da CF. De forma complementar, é acrescido à decisão o 

argumento convergente, apresentado pela Ministra Carmem Lúcia, no sentido de 

que, a partir da edição da Lei de Acesso à Informação, resta claro que o sigilo 

pressuposto, em relação à divulgação de atividades relacionadas à Administração 

Pública, impõe-se como forma de preservação do próprio serviço público “e não 

dos servidores"48. 

Veja-se que, na hipótese, não há o reconhecimento de que dados 

referentes à remuneração de servidores públicos possam ser considerados como 

pertinentes à vida privada do indivíduo, sendo tomado como premissa 

autorizadora de uma restrição à liberdade de ser deixado só o simples fato de que 

esteja a pessoa no exercício de uma função pública. Nesse ponto, observa-se 

que há uma preservação mais ampla do direito ao acesso à informação, não 

ensejando a proteção à privacidade do servidor público do que se refere ao 

exercício de tal função. Ainda, mesmo que fosse invocada, de forma oblíqua, a 

aplicação do direito ao esquecimento na espécie, pelo teor do julgado em tela, e 

por outros já publicados que envolvem tal proteção de dados/informações 

                                              
47 BRASIL. STF, ARE nº 652.777/SP. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, DJ 128, de 01.07.2015. 
 
48 BRASIL. STF, ARE nº 652.777/SP. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, DJ 128, de 01.07.2015. 
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privadas, lavrados por outras Cortes do Brasil49, percebe-se a tendência dos 

julgadores em manter o argumento de prevalência do interesse público sobre 

fatos históricos e pessoas públicas, sendo os servidores inseridos nessa última 

hipótese. 

Assim, analisando-se o disposto no art. 5º, inc. X, da Carta Magna, a 

proteção à intimidade e a vida privada, como ali conferidas, não é, pela 

interpretação proposta, ampliada para a vida funcional daqueles que exercem 

cargo público, seja de forma efetiva ou mesmo temporária. Pela leitura do julgado 

(Recurso Extraordinário nº 652.777), o Supremo Tribunal Federal (STF) entende, 

em síntese, que o servidor público deve suportar algum ônus, que não se estende 

àqueles que não são servidores públicos. Não há anonimato para que quem, 

voluntariamente, ao ingressar na carreira de servidor público, tacitamente 

compactuou com essa renúncia. 

A crítica possível a tal argumentação construída pelo STF é justamente o 

cerne da questão da proporcionalidade: parte-se de uma delimitação do conteúdo 

informativo a priori, quando diversa é a orientação, inclusive em termos de direito 

comparado, por uma concepção de autodeterminação. Situação que, sem dúvida, 

permite questionar-se em que medida, efetivamente, há a garantia de 

reciprocidade de tratamento normativo e interpretativo quando em jogo interesses 

privados relacionados a dados sensíveis de pessoas que desempenhem funções 

públicas. E, fundamentalmente, porque não ponderada a situação jurídica 

relacionada à finalidade de tornar amplamente pública determinada informação 

nominativa. 
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Abstract: The insertion of personal data of the citizen into information banks has 
become one of the concerns of the modern State, where the use of IT and the 
possibility of unified control of the various activities of the person, in the multiple 
situations of life, allows the knowledge of their public and private conduct, even to 
the smallest detail, being able to arrive at the debauchery of personal acts, 
invading an area that should be restricted to their intimacy; at the same time, the 
citizen, the object of this indiscriminate collection of information, often does not 
even know of the existence of such activity, or does not have effective means to 
know its result, rectify it or cancel it. And just as all this information can be used for 
legal purposes, public or private, in the prevention or repression of offenses, or 
enabling the individual to enter into contracts in full knowledge of the facts, it can 
also serve the State or private individual to achieve contrary ends moral or legal, 
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as an instrument of political persecution or economic oppression (AGUIAR JR., 
1995). 
 
Keywords: Transparency; Personal data; Modern state; Public and private. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Instituto consagrado na Constituição Federal, a concessão de serviços 

públicos vem se tornando uma realidade cada vez mais presente na vida dos 

brasileiros. Com o advento das Parcerias Público-Privadas, instituída por 

intermédio da Lei Federal nº 11.079/2004, diversos novos setores passaram a 

integrar o rol de serviços já tradicionalmente concedidos à iniciativa privada, 

variando desde a construção e operação de presídios até a exploração de 

serviços de saúde e educação. 

Em que pese os avanços percebidos em nível nacional, o Estado do Rio 

Grande do Sul teve sua maior experiência na condição de Poder Concedente no 

Programa Estadual de Concessões Rodoviárias (PECR), finalizado ainda em 

2013. Na área de saneamento, por meio da Companhia Riograndense de 

Saneamento (CORSAN), realizou diversos Contratos de Programa com o advento 

da Lei Federal nº 11.455/07. Somam-se a isso, os serviços já concedidos pelo 

Estado anteriormente à Constituição de 1988, como por exemplo, os sistemas de 

transporte rodoviário metropolitano e de longo curso, concessões estas 
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caracterizadas pela manutenção de contratos precários vis à vis os diversos 

óbices encontrados para realização de novas licitações. 

Especificamente no que se refere às parcerias Público-Privadas, cuja 

principal inovação diz respeito às contrapartidas financeiras a serem pagas pelo 

ente público, a conhecida situação fiscal do Estado impõe dificuldades na adoção 

dessa modalidade na comparação com as concessões tradicionais.  

Assim, com exceção da PPP para exploração dos serviços de esgoto intentada 

pela CORSAN, os demais projetos elaborados dizem respeito a concessões de 

novos trechos rodoviários e do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, contudo, 

sem previsão de lançamento dos respectivos editais licitatórios. 

Por outro lado, contrastando com o Estado que segue acumulando mais 

experiência como concessionário do que como Poder Concedente50, os 

municípios têm assumido protagonismo na matéria, com diversos serviços sendo 

licitados ou objeto de Manifestações de Interesse Privado (MIP), com destaque 

para os setores de iluminação pública, estacionamento rotativo, esgotamento 

sanitário e resíduos sólidos.  

Corrobora nesse sentido o Programa de Parcerias para Investimento (PPI) 

criado pelo Governo Federal, com interveniência do BNDES e da Caixa 

Econômica Federal, cujos indicativos de realização de estudos na área de 

iluminação pública já totaliza dez importantes Municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul, além do Consórcio de Municípios da Região Centro-Sul, estando 

em fase mais adiantada o projeto de Porto Alegre.  

Nesse sentido, tendo em vista as competências fiscalizatórias 

constitucionalmente atribuídas aos Tribunais de Contas, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar um dos mais importantes aspectos condicionantes ao 

sucesso das PPPs na área municipal, qual seja, a governança regulatória e a sua 

importância na prevenção de comportamentos oportunistas ao longo dos 

contratos de concessão. 

A necessidade de se garantir segurança ao investidor privado, as 

peculiaridades inerentes à fiscalização dos contratos pelos municípios e a 

prestação de serviços de qualidade à população, exigem do Poder Concedente a 
                                              
50 A título de exemplo citam-se as experiências gaúchas na prestação dos serviços de gás canalizado 
(SULGÁS), abastecimento de água e esgoto (CORSAN), distribuição, geração e transmissão de energia 
elétrica (CEEE-D e CEEE-GT) e exploração de rodovias pedagiadas (EGR).  
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disponibilidade de estruturas e arranjos institucionais que permitam a formação de 

uma adequada governança regulatória, aumentando a cooperação e reduzindo os 

riscos de moral hazard.  

De maneira metodológica, a estrutura do trabalho está dividida 

basicamente em três partes. Na primeira, serão apresentados os aspectos 

conceituais da governança, dividindo-se a abordagem entre governança pública e 

governança regulatória.  

No que tange à governança pública, foram utilizados os estudos 

disponibilizados pelo Tribunal de Contas da União, que destaca as características 

para liderança aplicadas a entidades e órgãos públicos, bem como apresenta 

modelo sugerido para o “Sistema de Governança”. A partir desse modelo, 

mediante amostra intencional, visitaram-se as legislações elaboradas por 8 

Municípios Gaúchos com população acima de 100.000 habitantes, identificando-

se os respectivos “Sistemas de Governança” aplicados em projetos de PPP.  

Pelo lado da governança regulatória a fundamentação teórica utilizada foi a 

Nova Economia Institucional (NEI), destacando-se de que forma as relações de 

cooperação podem minimizar os riscos de oportunismo e a consequente elevação 

dos custos transacionais presentes em um ambiente regulado. 

Na segunda parte são apresentados os resultados da pesquisa 

documental, realizada a partir da coleta de dados junto às legislações municipais 

que disciplinam as PPPs nas localidades abrangidas no presente estudo. O 

tratamento e análise dos dados suportam um estudo exploratório, que tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses para estudos futuros. 

Por fim, a terceira e última parte apresenta as conclusões da pesquisa, que 

em linhas gerais identifica que os sistemas de governança legalmente projetados 

possuem potencial capacidade de lidar com os problemas de oportunismo, 

sinalizando a existência de incentivos à cooperação entre os agentes envolvidos 

no ambiente regulado.  
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1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA APLICADAS ÀS PPPS 
 

A governança apresenta-se como variável relevante na construção de 

arranjos que permitam o sucesso de uma PPP, desempenhando papel 

fundamental no que se refere à manutenção de contratos de longo prazo, 

caracterizados por sunk costs, assimetria de informações e continuas adaptações 

ao longo de sua vigência.  

 

1.1 Governança Pública 
 

A governança provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a 

atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades e expectativas 

dos cidadãos e demais partes interessadas. A gestão é inerente e integrada aos 

processos organizacionais, sendo responsável pelo planejamento, execução, 

controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos e poderes colocados à 

disposição de órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos. 

A comunicação entre a governança e a gestão ocorre pelas diretrizes 

estratégica delineadas pela governança para serem executadas pela gestão, que 

oferecerá à governança a devida accountability dos resultados alcançados. 

Na abrangência da governança em órgãos e entidades da administração pública 

se inserem os mecanismos da liderança, estratégia e do controle, cada uma com 

suas componentes. 

A boa prática do mecanismo da liderança precisa contemplar pessoas e 

competências, princípios e comportamentos, liderança organizacional e sistema 

de governança. No mecanismo da estratégia se destacam o relacionamento com 

partes interessadas, estratégia organizacional e alinhamento transorganizacional. 

Já no mecanismo do controle estão contemplados a gestão de risco e controle 

interno, auditoria interna, accountability e transparência. 

Dois tipos básicos de atores estão envolvidos, quando se fala em 

Governança: o principal e o agente. De acordo com o parágrafo único, do art. 1º, 

da Constituição Federal de 1988, “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Infere-se que, no contexto público, a sociedade é o “principal”, pois compartilha as 
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percepções de finalidade e valor e detêm o poder social, podendo exercê-lo de 

forma conjunta e ordenada por meio de estruturas criadas para representá-la 

(Dallari, 2005 apud TCU, 2014).  

Complementarmente, “agentes”, nesse contexto, são aqueles a quem foi 

delegada autoridade para administrar os ativos e os recursos públicos, enfim, 

autoridades, dirigentes, gerentes e colaboradores do setor público.  

O sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se orga-

nizam, interagem e procedem para obter boa governança. Envolve, portanto, as 

estruturas administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos 

(ferramentas, documentos etc), o fluxo de informações e o comportamento de 

pessoas envolvidas direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e 

no monitoramento da organização. De forma simplificada, esse sistema pode ser 

assim representado (Figura 1): 

 
Figura 1: Referencial Básico de Governança – TCU, 2014. 
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1.2 Governança Regulatória 
 

Em linhas gerais, a regulação pode ser entendida como um problema de 

desenho que, por sua vez, possui dois componentes principais: os incentivos 

regulatórios e a governança regulatória (Levy & Spiller, 1994; Spiller, 1996). 

De viés economicista, as análises dos incentivos, que correspondem aos 

tipos de políticas resultantes dos próprios processos de regulação, por muito 

tempo dominaram o estudo da matéria (Pavão, 2005).  

Assim, a análise dos mecanismos presentes em determinados sistemas 

regulatórios, como por exemplo, os incentivos de desempenho estabelecidos em 

contrato e a busca por preços e condições de fornecimento não monopolistas no 

próprio momento da licitação, têm consistido nos principais elementos de 

verificação de eficiência dos mercados regulados. 

Todavia, a restrição das análises às políticas regulatórias em si 

relativizando a importância dos respectivos processos políticos em que as 

mesmas se originaram, pode ajudar na explicação do porquê determinados 

sistemas regulatórios tão bem sucedidos em seus locais de origem apresentem 

resultados pouco satisfatórios quando da sua migração para outras localidades. 

Nesse contexto, ganha importância a análise do ambiente institucional 

onde a política regulatória é implementada, uma vez que idênticas políticas 

podem gerar resultados diferentes em virtude da governança a que estão 

submetidas.  

No caso da atividade regulatória, tipicamente caracterizada por contratos 

de longa duração, sunk costs e assimetria de informações, os elementos 

fundamentais trazidos pelo Novo Institucionalismo Econômico (NIE), mais 

especificamente a racionalidade limitada, o oportunismo e os custos de transação, 

ajudam a explicar o desenho da estrutura de governança a ser adotada. 

A partir do artigo clássico de Coase (1937), os custos de transação 

constituem-se na unidade básica de análise das organizações, considerando a 

racionalidade limitada, que decorre das limitações cognitivas, de tempo e da 

insuficiência de informações disponíveis para tomada de decisões, o elemento 

chave da análise de tais custos. 
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Para North (1994) os custos de transação podem ser entendidos como 

aqueles a que estão sujeitas todas as operações de um sistema econômico, 

oriundos de atividades não produtivas e proporcionais à complexidade do próprio 

sistema. Em outras palavras, as organizações não estariam sujeitas apenas a 

seus custos de produção (internos), mas também aos custos de negociar, redigir 

e garantir o cumprimento de um contrato (externos). 

Em síntese, define-se que a racionalidade limitada e o consequente nível 

de incertezas dela originado propicia o estabelecimento de comportamentos 

oportunistas (moral hazard), elevando os custos de transação e impactando as 

estruturas de governança das organizações. Portanto, o estabelecimento de 

contratos e o rearranjo das hierarquias organizacionais na busca por reduções 

nos custos de transação, acabam por delinear o ambiente institucional, pautando 

os processos de tomada de decisão das organizações em um ambiente 

permeado por incertezas, racionalidade limitada e oportunismo (Souza Júnior, 

2006). 

Williamson (1991) destaca que os problemas de moral hazard tendem a ser 

mais significativos em mercados cuja competitividade é afetada pela presença de 

falhas de mercado. A já referida assimetria de informações e a existência de 

monopólios naturais são exemplos de circunstâncias que propiciam um maior 

risco moral, situações na qual o estabelecimento de contratos por si só não 

garantem a estabilização dos custos transacionais ao longo de sua vigência. 

Logo, conclui-se que o objetivo central da governança regulatória consiste 

em minimizar a ocorrência de comportamentos oportunistas, preservando as 

relações de longo prazo por meio de mecanismos que confiram estabilidade e 

credibilidade ao investimento privado (Levy & Spiller, 1994).  

No geral, investimentos em infraestrutura requerem retornos a longo prazo, 

ou seja, naturalmente estabelecendo um tradeoff com a alternância das gestões 

politicas experimentadas ao longo de um contrato de concessão, seja ela pura ou 

no formato de parceria público-privada. 

A criação de agências reguladoras tem sido um dos principais instrumentos 

de governança utilizados pelo Estado brasileiro no sentido de conferir maior 

estabilidade às relações de longo prazo com o setor privado, uma vez que, ao 
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menos em tese, a independência financeira, funcional e decisória atribuída a tais 

órgãos minimizaria os riscos de captura política. 

No entanto, o recente histórico do país tem mostrado que a simples criação 

de agências por si só não eliminam os problemas de moral hazard, cujas 

limitações técnicas e a falta de independência verificada em determinados casos 

corroboram com as conclusões de Pavão (2005), que indicam “inexistir um 

desenho único de governança regulatória que seja eficiente, ou que coíba o 

comportamento oportunista do governo e garanta credibilidade”. 

No que tange aos municípios, essa realidade torna-se ainda mais 

complexa. Com salários pouco atrativos e baixa disponibilidade de mão de obra 

qualificada, as agências municipais, quando constituídas, tem desempenhado 

papel secundário na regulação da infraestrutura local, consistindo em sua grande 

maior em órgãos de caráter meramente homologatórios. 

Com efeito, outros arranjos passam a ganhar espaço no ambiente 

regulatório, como por exemplo, a participação de verificadores independentes, a 

constituição de mecanismos de arbitragem, o fortalecimento das secretarias 

municipais e a modificação do papel de autarquias e departamentos, cujas 

funções executivas historicamente desempenhadas passariam a ser substituídas 

pelo exercício da regulação.  

Independente do arranjo institucional a ser adotado pelo gestor, a estrutura 

de governança deverá dialogar com o nível de cooperação presente no ambiente 

regulatório. Via de regra, ambientes cooperativos podem prescindir de regras 

mais rígidas, mostrando-se mais flexível e adaptável às naturais intercorrências 

presentes em contratos de longo prazo, permitindo a realização de aditivos e 

renegociações com um baixo custo de oportunismo (Spiller & Tomasi, 2007). 

Por outro lado, ambientes não propícios à cooperação suscitam custos 

transacionais mais elevados, requerendo estruturas de governança mais rígidas 

vis à vis a ocorrência de choques políticos e econômicos.  

De maneira análoga à cooperação, na análise dos determinantes institucionais da 

politica econômica, Cox & McCubbins (2001) introduzem o conceito de 

resoluteness, que corresponde à capacidade de aderir a uma decisão e mantê-la 

ao longo do tempo.  
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Em outras palavras, quanto maior for o grau de resoluteness produzidos 

pelas instituições politicas vigente maiores serão a estabilidade e a cooperação e, 

por conseguinte, menor será o risco de oportunismo.  

Nesse sentido, o quadro abaixo apresenta os principais fatores condicionantes da 

cooperação, os quais foram sintetizados por Pavão (2005) a partir dos estudos 

seminais de Spilller & Tommasi (2005; 2007). 

 

Fator determinante Observações 
Número de players políticos 
relevantes com poder decisório 

Quanto maior a quantidade mais 
difícil se torna a cooperação. 

Ligações intertemporais entre os 
atores políticos relevantes  

Quando os indivíduos interagem 
por um período de tempo mais 
longo, a cooperação e a 
continuidade política são 
favorecidas.  

Timing e transparência das ações 
Quanto maior for a transparência e 
mais oportuna for a tomada de 
decisão, maior será a cooperação.  

Instrumentos de Enforcement A existência de instrumentos ou 
órgãos com poder de ‘fazer 
cumprir” os contratos aumenta o 
nível de cooperação. 

Estrutura de recompensas 
(incentivos) 

A cooperação (ou não) irá dialogar 
com o nível de recompensa 
(payoffs) percebido pelos agentes, 
em especial em jogos repetitivos. 

Estrutura da arena de 
negociações  

Quanto maior for o nível de 
institucionalização (formalização) 
maior será a cooperação. 

Quadro 1: Fatores de determinantes da cooperação 

 

Em síntese, conclui-se que uma adequada estrutura regulatória deve 

minimizar os riscos de moral hazard a partir de desenhos que incentivem a 

cooperação entre os agentes, levando-se em conta o conjunto de variáveis 

ambientais presentes no setor a ser concedido. 
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2. SISTEMAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA NAS PARCERIAS PÚBLICO 
PRIVADAS 

 
Para o presente estudo, escolheu-se trabalhar com o mecanismo da 

Liderança que compõem a Governança Pública (Figura 1), buscando-se identificar 

a presença da Componente “Sistema de Governança” como base para análise de 

fatores determinantes de cooperação que minimize o surgimento de 

comportamentos oportunistas ao longo dos contratos.  

“Sistema de Governança” refere-se ao modo como os diversos atores se 

organizam, interagem e procedem para obter boa governança. Engloba as ins-

tâncias internas e externas de governança, fluxo de informações, processos de 

trabalho e atividades relacionadas à avaliação, direcionamento e monitoramento 

da organização. Depreende-se daí que o alcance de uma boa governança pela 

organização depende fundamentalmente da definição e implantação de um 

sistema de governança ao mesmo tempo simples e robusto (TCU, 2014).  

No presente estudo, definiu-se uma amostra aleatória de Municípios 

Gaúchos com população acima de 100.000 habitantes para identificar, a partir das 

suas legislações acerca das PPPs, os sistemas de governança nos moldes do 

apresentado na figura 1, adaptando-se às estruturas que cuidarão da Governança 

das PPPs. 

Assim, nessa fase da pesquisa, os sistemas de governança estão 

organizados a partir da identificação da alta administração, representados pelos 

Conselhos ou Comitês, e das instâncias internas e externas de apoio à 

governança. 

Na fase seguinte do trabalho, a partir da identificação dos “Sistemas de 

Governança” serão analisados os problemas relacionados aos comportamentos 

oportunistas. 

 

2.1  Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
 

A Lei Municipal nº 9.875/2005 tratou do Programa Municipal de Parcerias 

Público-Privadas e criou o Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas do 

Município de Porto Alegre – CGPPP/POA que possui as atribuições de elaborar, 
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anualmente, o Plano Municipal de Parcerias Público Privadas e aprovar os editais, 

os contratos, seus aditamentos e suas prorrogações. Já o Decreto Municipal nº 

19.736/2017 regulamentou o Conselho Gestor do Programa de Parcerias (CGP). 

Pode-se observar no sistema de governança a presença da Alta 

Administração, representada pelo Conselho Gestor, que tem na sua Presidência o 

Prefeito Municipal, garantindo-se, portanto, a presença do principal líder da 

administração municipal. Com destaque, também integra o Conselho Gestor a 

Controladoria Geral e o Procurador Geral do Município. A gestão tática, 

representado pela Secretaria de Parcerias Estratégicas, e gestão operacional, 

representado pela Secretaria que abriga em sua pasta o serviço objeto de PPP se 

fazem presentes, criando um fluxo de informações e relatórios que vão abastecer 

a alta administrações de informações referentes às execuções contratuais. 

Como Instância Interna de apoio à Governança temos a possibilidade de 

participação dos Secretários de Governo que não integram o Conselho Gestor, 

desde que os projetos que serão tratados são atinentes às suas pastas. 

A Instância Externa de apoio à Governança garante a presença da Câmara de 

Vereadores e do Tribunal de Contas, sendo lhes submetido relatório anual 

referente o desempenho das PPPs. 

A identificação da componente “Sistema de Governança” das PPPs no Município 

de Porto Alegre pode ser visualizada na figura a seguir. 
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Figura 2: Sistema de Governança das PPPs – Prefeitura de Porto Alegre. 

 

2.2  Prefeitura Municipal de Passo Fundo 
 

A Lei Municipal nº 5.191/2016 descreveu que poderá ser criado o Comitê 

Gestor de Parcerias Público-Privadas do Município de Passo Fundo 

(CGPPP/Passo Fundo), vinculado ao Gabinete do Prefeito. 

Verifica-se no sistema de governança a presença da Alta Administração, 

representada pelo Comitê Gestor, porém, a sua Presidência será indicada pelo 

entre os Membros pelo Prefeito Municipal. Com destaque, também integra o 
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Comitê Gestor o Controlador Geral e o Procurador Geral do Município. Não foram 

descritas as gestões tática e operacional das PPPs. 

Como Instância Interna de apoio à Governança temos a possibilidade de 

participação dos Secretários de Governo que não integram o Conselho Gestor, 

desde que os projetos que serão tratados são atinentes às suas pastas. 

Não foram identificados atores na Instância Externa de apoio à 

Governança. A identificação da componente “Sistema de Governança” das PPPs 

no Município de Passo Fundo pode ser visualizada na figura a seguir. 

 
Figura 3: Sistema de Governança das PPPs – Prefeitura de Passo Fundo. 

 

2.3  Prefeitura Municipal de Cachoeirinha 
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A Lei Municipal nº 3.034/2009 criou o Conselho Gestor de Parcerias 

Público-Privadas (CGP), com as atribuições de aprovar os editais, os contratos, 

seus aditamentos e suas prorrogações. O Decreto Municipal nº 6.365/2017 

regulamentou o Conselho Gestor de Parceria Público-Privada (CGP). 

Observa-se no sistema de governança a presença da Alta Administração, 

representada pelo Conselho Gestor, sendo a sua Presidência exercida pelo 

Secretário de Planejamento. 

Não foram observados atores na Instância Externa de apoio à Governança, 

embora faça parte dos Membros do Conselho um representante do Poder 

Legislativo. 

A identificação da componente “Sistema de Governança” das PPPs no 

Município de Cachoeirinha pode ser visualizada na figura a seguir. 
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Figura 4: Sistema de Governança das PPPs – Prefeitura de Cachoeirinha. 

 

2.4  Prefeitura Municipal de Canoas 
 

A Lei Municipal nº 5.046/2005 criou o Conselho Gestor de Parcerias 

Público-Privadas do Município de Canoas – CGPP/Can, cuja composição seria 

estabelecida através de Decreto. O CGPPP/Can remeterá à Câmara Municipal de 

Canoas e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com 

periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-

privada. 
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Posteriormente o sistema de Governança foi alterado pela Lei Municipal nº 

5.749/2013, que revogou artigos da Lei Municipal nº 5.046/2005, instituindo no 

lugar do Conselho Gestor uma Comissão para operacionalização dos projetos de 

PPP no âmbito do Município de Canoas. Essa Comissão deverá ser indicada pelo 

órgão ou entidade da Administração Municipal, nas suas respectivas áreas de 

competência, com no mínimo 3 (três) agentes públicos, com comprovada 

capacidade técnica para desenvolver o tema tratado em cada PPP, que atuará 

em conjunto com o órgão ou entidade da Administração na condução do 

respectivo processo. 

Compete à Comissão consolidar o projeto de PPP, elaborar os critérios 

técnicos do edital, participar de audiências públicas necessárias à sua aprovação 

e proceder à licitação, respeitados os fluxos internos, acompanhar e fiscalizar os 

contratos de PPP.  

A composição da Comissão responsável pela viabilidade do projeto será 

indicada pelo Secretário Municipal da pasta solicitante da PPP, e será nomeada 

mediante Decreto exarado pelo Chefe do Poder Executivo. A mesma atribuição 

de elaboração e envio de relatórios, antes dada ao CGPPP/Can, foi repassada à 

referida Comissão pela Lei Municipal nº 5.749/2013.  

O Decreto nº 246/2013 regulamentou a Lei Municipal nº 5.046/2005. Já o 

Decreto nº 231/2013 nomeou a referida Comissão, cujos membros foram 

atualizados pelo Decreto nº 55/2018. 

Pode-se observar no sistema de governança a presença da Alta 

Administração, representada por uma Comissão de no mínimo três agentes 

públicos indicados pelo órgão ou entidade titular dos serviços a serem submetidos 

ao processo de PPP, não se fazendo referência à forma de escolha de sua 

Presidência. Não se observa na legislação municipal o registro da presença das 

gestões tática e operacional das PPPs. 

Na Instância Interna de apoio à Governança se observa a presença do 

órgão ou entidade originária do projeto que trabalhará em conjunto com a referida 

Comissão. Já a Instância Externa de apoio à Governança garante a presença da 

Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas, sendo lhes submetido relatório 

anual referente o desempenho das PPPs. 



 

 
73 

 

 

A identificação da componente “Sistema de Governança” das PPPs no 

Município de Canoas pode ser visualizada na figura a seguir. 

 

 
Figura 5: Sistema de Governança das PPPs – Prefeitura de Canoas. 

 

2.5  Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo 
 

A Lei Municipal nº 1408/2006 criou o Conselho Gestor do Programa 

de Parcerias Público-Privadas de Novo Hamburgo. 

Vislumbra-se no sistema de governança a presença da Alta Administração, 

representada pelo Conselho Gestor, sendo a sua Presidência indicada pelo 

Prefeito. Compõe o Conselho Gestor, entre outros, cinco representantes do Poder 
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Legislativo, representantes da sociedade civil e o Secretário de Assuntos 

Jurídicos. As gestões tática e operacional das PPPs serão exercidas pela 

Secretaria do Planejamento. 

Na Instância Interna de apoio à Governança temos a presença dos titulares 

de órgãos da administração direta ou indireta com interesse temático justificado. 

Quanto à Instância Externa de apoio à Governança temos a presença da Câmara 

de Vereadores que receberá relatórios semestrais do Conselho Gestor. 

A identificação da componente “Sistema de Governança” das PPPs no 

Município de Novo Hamburgo pode ser visualizada na figura a seguir. 

 
Figura 6: Sistema de Governança das PPPs – Prefeitura de Novo Hamburgo. 
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2.6  Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves 
 

A Lei Municipal nº 6.286/2017 criou o Conselho Gestor de Parcerias 

Público-Privadas de Bento Gonçalves, sendo regulamentado pelo Decreto nº 

9.658/2017. 

No sistema de governança verifica-se a presença da Alta Administração, 

representada pelo Conselho Gestor, sendo a sua Presidência indicada pelo 

Prefeito. Compõe o Conselho Gestor, entre outros, um representante do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e um da Procuradoria Geral do 

Município. As gestões tática e operacional das PPPs serão exercidas pela 

Secretaria de Finanças. 

Na Instância Interna de apoio à Governança temos a presença dos titulares 

das Secretarias e de entidades da administração indireta, desde que tenham 

interesse direto. Quanto à Instância Externa de apoio à Governança temos a 

presença da Câmara de Vereadores que receberá relatórios semestrais do 

Conselho Gestor. 

A identificação da componente “Sistema de Governança” das PPPs no 

Município de Novo Hamburgo pode ser visualizada na figura a seguir. 
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Figura 7: Sistema de Governança das PPPs – Prefeitura Bento Gonçalves. 

 

2.7  Prefeitura Municipal de Bagé 
 

A Lei Municipal nº 5.812/2017 criou o Comitê Gestor do Programa 

PPP/Bagé – CGPPP. Pode-se observar no sistema de governança a presença da 

Alta Administração, representada pelo Comitê Gestor, sendo os seus Membros e 

a Presidência indicados pelo Prefeito. As gestões tática e operacional das PPPs 

serão exercidas pela Secretaria de Economia, Finanças e Recursos Humanos. 

Na Instância Interna de apoio à Governança temos a presença dos titulares 

das Secretarias e de entidades da administração indireta, desde que tenham 

interesse direto. Quanto à Instância Externa de apoio à Governança temos a 



 

 
77 

 

 

presença da Câmara de Vereadores que receberá relatórios semestrais do 

Conselho Gestor. 

A identificação da componente “Sistema de Governança” das PPPs no 

Município de Bagé pode ser visualizada na figura a seguir. 

 

 
Figura 8: Sistema de Governança das PPPs – Prefeitura Bagé. 

 

2.8  Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 
 

A Lei Municipal nº 3.812/2017, criou o Comitê Gestor do Programa 

de Parcerias-Público Privadas do Município de Sapucaia do Sul (CGPPP), sendo 

regulamentado pelo Decreto nº 4.359/2018.  

https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/sapucaia-do-sul/lei-ordinaria/2017/381/3812/lei-ordinaria-n-3812-2017-institui-o-marco-regulatorio-dos-programas-de-parcerias-publico-privadas-no-ambito-do-municipio-de-sapucaia-do-sul-e-estabelece-outras-providencias
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O sistema de governança tem a presença da Alta Administração, 

representada pelo Comitê Gestor, sendo a Presidência exercida pelo Prefeito. 

Dentre os Membros, estão o Vice-Prefeito, o Secretário Geral de Governo e o 

Procurador Geral do Município. As gestões tática e operacional das PPPs serão 

exercidas pela Secretaria de Geral de Governo. 

Na Instância Interna de apoio à Governança temos a presença dos titulares 

das Secretarias e de entidades da administração indireta, desde que tenham 

interesse direto, além da presença do órgão de Controle Interno que auditará os 

processos de implementação de cada projeto de PPP a partir da publicação do 

respectivo edital. Ao auditor competirá verificar e atestar a lisura e a observância 

das regras estabelecidas no Edital e apresentar, ao final do processo, relatório 

que será submetido à apreciação do Comitê Gestor. Quanto à Instância Externa 

de apoio à Governança temos a presença da Câmara de Vereadores que 

receberá relatórios anuais do Conselho Gestor. A identificação da componente 

“Sistema de Governança” das PPPs no Município de Bagé pode ser visualizada 

na figura a seguir. 
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Figura 9: Sistema de Governança das PPPs – Sapucaia do Sul. 

2.9  Riscos de Oportunismo nas Parcerias Público Privadas 
 

Na etapa anterior do estudo, a partir das legislações municipais sobres as 

PPPs, desenhou-se o “Sistema de Governança”, orientado pela estrutura descrita 

no levantamento nacional de governança na administração pública realizado pelo 

TCU em 2014 (Figura 1). 

Como destacado pelo TCU, o componente “Sistema de Governança” é 

parte do mecanismo da Liderança. A partir do “Sistema de Governança” é 

possível observar aspectos da liderança relacionados à cooperação que são 

determinantes à prevenção de riscos de comportamentos oportunistas que podem 

prejudicar a estabilidade de projetos de longo prazo, os quais se inserem às 

PPPs. 
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Independente do arranjo institucional a ser adotado pelo gestor, o sistema 

de governança deverá dialogar com o nível de cooperação presente no ambiente 

regulatório que permita, por exemplo, a realização de aditivos e renegociações 

com um baixo custo de oportunismo em benefício do equilíbrio contratual 

duradouro. 

Nesse sentido, a capacidade de adesão a uma decisão e mantê-la ao 

longo do tempo demonstra a maturidade da cooperação entre os atores, 

carreando-se menores riscos de oportunismos e, por conseguinte, menores 

custos de transação. 

Assim, a partir da identificação dos “Sistemas de Governança”, bem como 

da seleção de fatores condicionantes de cooperação apresentados no quadro 1, é 

possível prever a existência de comportamentos oportunistas. Para tanto, 

selecionou-se três fatores determinantes da cooperação passíveis de visualização 

nos “Sistemas de Governança”, elegendo-se elementos de mitigação de riscos 

oportunistas, conforme descrito no quadro abaixo: 

 

Fator determinante de 
Riscos Oportunistas Observações 

Atores de Mitigação dos 
Riscos Oportunistas 
(Sugerido pelos Autores) 

Número de players 
políticos relevantes 
com poder decisório 

Quanto maior a 
quantidade mais 
difícil se torna a 
cooperação. 

Alta Administração das 
PPPs: presença do Chefe do 
Executivo – maior 
concentração decisória 

Estrutura da arena de 
negociações 

Quanto maior for o 
nível de 
institucionalização 
(formalização) maior 
será a cooperação. 

Alta Administração das 
PPPs: presença das 
Procuradorias 

Instrumentos de 
Enforcement 

A existência de 
instrumentos ou 
órgãos com poder de 
“fazer cumprir” os 
contratos aumenta o 
nível de cooperação. 

Instância Interna de apoio à 
Governança: presença das 
Controladorias ou dos 
Controles Internos. 
Instância Externa de apoio à 
Governança: presença da 
Câmara de Vereadores e do 
Tribunal de Contas. 

Quadro 2 – Adaptados pelos Autores, de Spilller e Tommasi (2005; 2007) 
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A partir das premissas definidas no quadro acima, pode-se inferir a 

existência de importantes atores na mitigação de riscos oportunistas nos 

Sistemas de Governança das PPPs na esfera Municipal, conforme descrito de 

forma sintética e comparativa entre os Municípios relacionados nessa pesquisa: 

 

 
Quadro 3 – Existência de Atores de Mitigação de Riscos Oportunistas: elaborado pelos Autores. 

(1) Controladoria: Membro da Alta Administração. 

(2) Poder Legislativo: Membro da Alta Administração. 

 

O quadro acima revela que as legislações municipais acerca das PPPs 

apresentam diferentes Sistemas de Governança, incluindo atores que absorvem 

as funções de mitigação de riscos ao longo dos contratos, como por exemplo, a 

realização de aditivos e renegociações com um baixo custo de oportunismo. 

No que se refere à presença do Chefe do Executivo Municipal fazendo 

parte da Alta Administração das PPPs, observou-se que apenas os Municípios de 

Porto Alegre e Sapucaia do Sul possuem tal previsão. No geral, entende-se que a 

presença do principal líder da administração pública no arranjo regulatório tende a 

facilitar a cooperação entre os demais participantes do colegiado, mantendo-se 

uniformes as estratégias delineadas ao longo dos projetos. 

Quanto à presença das Procuradorias Municipais integrando a Alta 

Administração das PPPs a maioria dos Municípios contemplou essa possibilidade, 

exceto Bento Gonçalves e Bagé. Vale destacar a importância de se manterem 

equilibradas as condições contratuais em instrumentos de longo prazo. Assim, a 

presença das Procuradorias Municipais impõe a higidez contratual, garantindo, ao 
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menos em tese, um maior nível de institucionalização (formalização) da arena de 

negociações a que estarão submetidos os contratos de PPPs. 

Nas Instâncias Internas de apoio à Governança, sob a ótica de instrumento 

de enforcement, verificou-se a presença dos Controles Internos somente no 

Município de Sapucaia do Sul. Os Municípios de Porto Alegre e Passo Fundo 

possuem representantes de suas Controladorias na Alta Administração, 

integrando a arena de negociações. 

Ainda como instrumento de enforcement, observa-se que a maioria das 

legislações municipais que definiram os Sistemas de Governança das PPPs conta 

com o apoio das Câmaras Municipais, exceto Passo Fundo. No Município de 

Cachoeirinha o Poder Legislativo possui representante na Alta Administração, 

integrando a arena de negociações. 

O importante papel de enforcement do Tribunal de Contas foi contemplado 

somente nas legislações municipais de Porto Alegre e Canoas, sendo previsto o 

envio de informações periódicas ao Tribunal sobre o desempenho das PPPs. 

Ademais, por força constitucional, frisa-se que a participação do Tribunal de 

Contas na instância externa da governança independe da própria legislação 

municipal, ficando a cargo do órgão de controle externo normatizar sua 

participação em referido processo.  

Por fim, registra-se que em nenhum dos casos houve previsão de 

constituição de agência reguladora própria, tampouco do estabelecimento de 

convênio com a agência reguladora estadual. 

 
CONCLUSÕES 

 

O presente estudo realizou uma abordagem teórica acerca das 

potencialidades contidas nos arranjos regulatórios legalmente projetados pelos 

municípios gaúchos, enfatizando de que maneira tais estruturas poderiam coibir 

ou minimizar o surgimento de comportamentos oportunistas. 

A partir do mecanismo da Liderança destacado pelo TCU, identificou-se de 

que maneira a alta administração municipal se encontra presente nas estruturas 

de governança projetadas, bem como suas possíveis contribuições no que tange 

a um maior nível de cooperação entre os agentes envolvidos na regulação.  



 

 
83 

 

 

Soma-se a isso a identificação das instituições internas e externas de 

governança, entidades cujos desempenhos podem corroborar com o enforcement 

dos contratos, salvaguardando os mesmos e garantindo maior segurança ao 

investimento privado. 

Em linhas gerais, infere-se que os arranjos ora projetados possuem, em 

sua maioria, condições de minimizarem os problemas de oportunismo a partir do 

estabelecimento de incentivos à cooperação, mais especificamente no que se 

refere às determinantes (i) numero de players políticos com poder decisório, (ii) 

estrutura da arena de negociações e (iii) instrumentos de enforcement.  

Importante destacar que tais inferências estão sujeitas a comprovação 

prática, sugerindo-se a continuidade dos estudos a partir da celebração dos 

primeiros contratos de PPPs pelos municípios abrangidos no presente artigo.   
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Resumo: O presente artigo objetiva, no ensejo da comemoração dos 30 
anos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, analisar o seu 
caráter precursor, sobretudo quanto à positivação dos princípios da 
motivação e da razoabilidade, os quais passaram a ser ainda mais 
prestigiados no cenário jurídico pátrio com o advento da Lei Federal nº 
13.655/18, que inseriu, na Lei de Introdução das Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), normas de direito público voltadas à materialização 
destes institutos, com a finalidade de conferir maior segurança jurídica e 
eficiência aos atos judiciais, controladores e administrativos. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Constituição de um Estado é um texto em constante construção. E isso 

porque a corporificação do que está posto de modo estático depende da dinâmica 

dos diversos atores dos cenários políticos, que atuam de forma ativa no 

desenvolvimento daquilo que pode ser pressuposto (Grau, 2005) em benefício da 

coletividade. Sem embargo, o binômio “necessidade e possibilidade” confere 

limites aos processos decisórios de todos aqueles que representam as 
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instituições administrativas, judiciais e legislativas, inobstante o seu dever de dar 

concretude às diretrizes constitucionais.  

O objetivo deste ensaio é trazer algumas ponderações acerca de 

dispositivos relevantes que já constavam da nossa Constituição Estadual de 1989 

e que foram ratificados nas alterações introduzidas na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro em 2018, passando a ter amplitude nacional. À vista 

disso, o trabalho será dividido em três capítulos: (i) o pioneirismo da Constituição 

Estadual de 1989 ao introduzir expressamente os princípios da motivação e da 

razoabilidade dos atos praticados por todos os entes e entidades estaduais e 

municipais, em qualquer esfera de Poder; (ii) as novidades inseridas na LINDB, 

especialmente pela materialização dos principais requisitos concernentes às 

tomadas de decisões; e (iii) a descrição de aspectos tangentes à motivação e à 

razoabilidade dos processos decisórios. 

 

1. O PIONEIRISMO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL DE 1989 
  

A celebração da passagem dos trinta anos da Constituição Federal em 05 

de outubro de 2018, bem como aquela que virá em homenagem ao tempo de 

vigência da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a ocorrer em 03 de 

outubro de 2019, devem ser interpretadas como uma prova da maturidade 

institucional, tendo em vista que tais textos constitucionais “sobreviveram” a um 

conjunto considerável de graves crises. 

A Constituição Federal de 1988 resultou de um período marcado pela 

redemocratização do país e, certamente, avançou no que diz respeito aos direitos 

fundamentais e à estruturação do Estado Democrático de Direito, compromissos 

decorrentes das escolhas políticas realizadas à época. E foi com base nestas 

orientações que as Constituições Estaduais se estruturaram, guardando as 

devidas e necessárias simetrias ao texto maior. 

Em tempos de uma sociedade de desconfiança democrática (Willeman, 

2017), nunca pareceu tão atual falar sobre a motivação e a razoabilidade das 

decisões de todo aquele que desempenha parcela de poder. Com efeito, a 

existência hígida das instituições depende da crença e da vontade dos indivíduos 
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que atuam em seu nome e defendem os seus ideais; como também depende da 

crença e da vontade das pessoas, físicas ou jurídicas, que exercem seus direitos 

e cumprem os seus deveres. Portanto, reforçar os vínculos de confiança é um 

desafio da atualidade que tem por escopo evitar a crise de credibilidade no 

aparato estatal. 

Neste sentido, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989 

pode ser considerada um exemplo de que já se pensava na necessidade de 

motivação dos atos (caput do art. 19), sendo merecedor, portanto, de destaque o 

seu caráter inovador. Evidentemente, isso não significa dizer que o assunto tenha 

sido negligenciado pela Constituição Federal. No tocante ao Poder Judiciário, a 

fundamentação adequada estava expressamente prevista no art. 93, tanto para 

as decisões judiciais (inciso IX), quanto para as administrativas (inciso X). 

Ademais, trata-se de exigência implícita que decorre do Estado Democrático de 

Direito (art. 1º) e da garantia constitucional do devido processo legal (inciso LIV do 

art. 5º).  

Quanto ao princípio da razoabilidade (caput do art. 19), trazido do 

ordenamento jurídico norte-americano, também resta evidenciado o caráter 

pioneiro da CERS/89, porquanto se buscava que os atos produzidos pelo Poder 

Público fossem praticados conforme a razão, pressupondo “equilíbrio, moderação 

e harmonia” (Rêgo, 2018), parâmetros necessários a serem avaliados em 

qualquer processo decisório. 

Antes do marco histórico de 1988, o Direito Administrativo era marcado por 

características pouco democráticas. A excepcionalidade dos concursos públicos e 

o escasso acesso a informações eram uma marca (Baptista & Accioly, 2018); 

assim como, nas Constituições passadas, não havia um capítulo específico 

destinado à organização da Administração Pública.  

Após, embora com uma trajetória um tanto desorganizada (idem, pp. 75-

78), houve a positivação no âmbito constitucional de diversas regras destinadas a 

estruturar o aparato administrativo, que recebeu um tratamento diferenciado e 

representou “um marco para o processo de refundação do direito administrativo 

brasileiro” (ibidem, p.78).  

É fato que a Constituição Federal de 1988 possui caráter analítico, o que 

poderia resultar em pouco espaço criativo para as cartas estaduais. Porém, 
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verifica-se que a CERGS/89 avançou em alguns aspectos, como nos já citados 

princípios da motivação e da razoabilidade dos atos. E foi além, com o acréscimo, 

por exemplo, dos institutos relacionados à participação popular (caput do art. 19), 

como nas hipóteses que envolvem a iniciativa legislativa (art. 68), a elaboração do 

orçamento do Poder Executivo (§ 4º do art. 149) e o processo decisório relativo ao 

sistema de planejamento (art. 168). 

Analisando o texto constitucional estadual, verifica-se que o capítulo IV foi 

destinado à Administração Pública. O art. 19 reproduziu o cenário introduzido pela 

Carta Maior ao elencar uma série de princípios, situação que, segundo Carlos Ari 

Sundfeld, adveio da influência exercida por publicistas na Assembleia Constituinte 

(Sundfeld, 2014)51. Na sua redação original, constavam os princípios da 

legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, em marcada reprodução do 

texto federativo daquele momento; contudo, o rol foi ampliado por ocasião da 

aprovação da Emenda Constitucional nº 07/199552, sendo incluídos os princípios 

da legitimidade, participação, razoabilidade, economicidade e motivação. 

Em pesquisa à exposição dos motivos que conduziram a proposta de 

emenda, é de se destacar a preocupação em deixar clara a necessidade da 

motivação das decisões, a fim de tornar possível o controle de atos arbitrários 

praticados pelos agentes públicos53. Com esse mesmo entendimento, Taruffo 

(2015) fez referência ao “princípio da controlabilidade”, alertando que a motivação 

é medida que se impõe em campos diversos, conforme se observa na seguinte 

passagem: 
No seu significado mais profundo, o princípio em exame exprime a 
exigência geral e constante de controlabilidade sobre o modo 
como os órgãos estatais exercitam o poder que o ordenamento 
lhes confere, e sob este perfil a obrigatoriedade de motivação da 
sentença é uma manifestação específica de um mais geral 
“princípio de controlabilidade” que parece essencial à noção 
moderna do Estado de Direito, e que produz consequências 
análogas também em campos diversos daquele da jurisdição. 

                                              
51Nesse sentido, cabe referir que Celso Antônio Bandeira de Mello participou dos debates sobre a inclusão de 
princípios.  
 
52 Proposta pelo Deputado Bernardo de Souza.  
 
53 De acordo com a justificativa apresentada à época, a motivação é fundamental para a afirmação do direito 
político dos cidadãos, no sentido de conhecerem o porquê das ações empreendidas e também para 
possibilitar a contraposição de atos arbitrários por aqueles que detêm o poder. Disponível em: 
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PEC/NroProposicao/38/AnoProposica
o/1995/Default.aspx. Acesso em: 26 nov. 2018. 

http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PEC/NroProposicao/38/AnoProposicao/1995/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PEC/NroProposicao/38/AnoProposicao/1995/Default.aspx
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Vale referir que o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da forma 

como o Poder Judiciário deve se manifestar, positivou a razoabilidade (art. 8º) e 

ampliou o espectro de requisitos para a motivação das decisões (§ 1º do art. 489). 

Todavia, como estas regras não se estendiam ao Direito Público, o marco legal a 

ser considerado foi a alteração provocada na Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB) pelo advento da Lei Federal nº 13.655/2018, que 

estabeleceu normas aos tomadores de decisões nos âmbitos administrativo, 

judicial e controlador. 

Em comparação às regras estabelecidas na CERGS/89 e na LINDB, 

percebe-se que, em 1995, o poder reformador estadual já reconhecia a 

importância da motivação e da razoabilidade dos atos; mas foi somente em 2018 

que se consagrou a iniciativa legislativa destinada a reforçar estes institutos, 

agora com a ampliação do alcance a todas as esferas federativas e em âmbito 

nacional.  

Destarte, no próximo capítulo, serão desenvolvidas as principais regras 

trazidas pela LINDB em relação aos processos decisórios, especialmente no que 

tange aos princípios acima destacados. 

 

2. AS INOVAÇÕES DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO 
BRASILEIRO 

 

A Lei Federal nº 13.655/18 teve origem no Projeto de Lei do Senado nº 

349/2015, de autoria do Senador Antonio Anastasia, com o intuito de elevar os 

níveis de segurança jurídica e eficiência na criação e interpretação do Direito 

Público. No âmbito da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei recebeu o nº 

7.448/2017. 

Quando ainda se encontrava pendente de sanção na Presidência da 

República, o referido Projeto de Lei foi alvo de diversas manifestações contrárias 

e favoráveis (Oliveira, 2018). A Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da 

União, ainda no ano de 2017, produziu o documento intitulado “Análise preliminar 

do PL 7.448/2017” (Idem, p.23), no qual havia uma avaliação com o destaque dos 

pontos críticos e que mereciam ser vetados pelo Presidente da República. 
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Posteriormente, vários juristas elaboraram um parecer-resposta sobre esta 

manifestação prévia (Marques Neto, s/d), pelo que, em abril de 2018, a 

Consultoria Jurídica do TCU redigiu um novo parecer sobre a matéria, trazendo a 

compilação de todos os argumentos apresentados até então. 

Este breve histórico revela quão controversa foi a gênese da Lei Federal nº 

13.655/2018, o que não surpreende a continuidade dos debates doutrinários 

mesmo depois da sua entrada em vigor. Após intensas discussões, a Lei foi 

aprovada e sancionada com alguns vetos, situação que trouxe uma maior 

pacificação no âmbito jurídico.  

O art. 25, por exemplo, foi um dos artigos mais polêmicos, pois tratava da 

ação declaratória de validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma jurídica. 

A proposta, segundo os autores da Lei, era de conferir legalidade aos atos ou 

contratos com a finalidade de estabelecer um ambiente com segurança jurídica 

aos administradores. Todavia, alguns críticos da proposta argumentaram que o 

uso da ação declaratória acabaria por restringir a atuação de outros agentes, bem 

como afetaria os mecanismos de controle. Compulsando a mensagem de veto, 

deduz-se que a ação, ao invés de conferir maior segurança jurídica, teria o efeito 

reverso, isto é, traria mais insegurança às relações jurídicas54. Desta forma, o 

contexto da crítica parece reconhecer que, diante da leitura extremamente 

alargada do acesso à justiça no Brasil, o dispositivo seria apenas uma 

redundância no atual sistema jurídico. De qualquer modo, restou vetada a medida 

pelo Presidente da República, não integrando o texto final. 

 Assim, pode-se dizer que a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB)55, também conhecida como norma de “sobredireito” devido ao 

seu caráter introdutório a todo o arcabouço legislativo, passou a apresentar 

importantes alterações para o Direito Público nacional. Este perfil abrange 
                                              
54 Segue o teor da mensagem de veto ao art. 25: “A ação declaratória preconizada pelo dispositivo, cuja 
sentença terá eficácia para todos, inclusive podendo dispor a respeito de preço e valores, poderá acarretar 
em excessiva demanda judicial injustificada, tendo em vista a abrangência de cabimento para a impetração 
da ação por ‘razões de segurança jurídica de interesse geral’ o que, na prática, poderá contribuir para maior 
insegurança jurídica. Ademais, há omissão quanto à eficácia de decisões administrativas ou de controle 
anteriores à impetração da ação declaratória de validade, uma vez que a atuação judicial pode se tornar 
instrumento para a mera protelação ou modificação dessas deliberações, representando, também, violação 
ao Princípio Constitucional da Independência e Harmonia entre os Poderes. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-212. htm.>. Acesso em: 21 nov. 
2018. 
 
55 Com o advento da Lei Federal nº 12.376/2010, a conhecida “Lei de Introdução ao Código Civil” teve seu 
nome alterado para “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”. 
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questões acerca de princípios, aplicação, vigência, interpretação e integração das 

normas brasileiras, formando as bases da teoria geral do direito. 

 Conforme a justificativa apresentada para as mudanças (Sundfeld, 2017), o 

grande propósito era o de conferir maior eficiência e segurança jurídica nas 

relações administrativas, judiciais e controladoras. Entretanto, em uma primeira 

leitura dos novos artigos, verifica-se que o remédio oferecido também pode 

proporcionar incertezas na sua aplicação e/ou interpretação. Tal assertiva é 

facilmente verificável no momento em que a lei trouxe normas que remetem a 

valores e conceitos jurídicos indeterminados56 como, por exemplo, consequências 

práticas da decisão, dificuldades reais do gestor, interesses gerais, dentre outros, 

que possuem determinado grau de abertura e subjetividade. É bem verdade que 

as normas utilizam conceitos que comportam vagueza semântica; mas, ao 

mesmo tempo, estabelecem que os decisores não devem utilizá-las apenas como 

recurso argumentativo, sem que constem os devidos fundamentos.  

A doutrina já se pronunciou acerca das principais características das 

matérias inseridas na LINDB. Destaca-se, em um dos trabalhos produzidos por 

Maffini & Heinen (2018), os aspectos que apontam a essência dos novos textos: 

 
(a) Alcance de três esferas de destinatários de suas normas: 
administrativa, controladora e judicial; 
(b) Determinação de que as decisões proferidas nestes três 
âmbitos não somente levem em conta, mas que sejam 
determinantes: 

(b1) as consequências reais da decisão; 
(b2) os fatores reais que envolvem a mencionada decisão, 

bem como sua operacionalização no mundo real; 
(c) Fixação de parâmetros objetivos de segurança jurídica, 
eficiência e participação do cidadão nas decisões exaradas 
especialmente na esfera administrativa;  
(d) Ampliação da relevância da motivação das condutas 
administrativas, em razão da elevação do ônus argumentativo que 
impôs às decisões relacionadas com a interpretação e revisão de 
condutas administrativas, suas consequências, as regras de 
transição e responsabilização de agentes públicos. 

 

                                              
56 Além dos conceitos indeterminados, há a técnica das cláusulas gerais que propiciam abertura e mobilidade 
ao sistema jurídico. Entretanto, há riscos e vantagens do uso de tais técnicas conforme o entendimento de 
Judith Martins-Costa. A autora salienta que a ausência de critérios para balizar a aplicação das normas pode 
redundar em uma situação caótica. Os argumentos podem ser verificados em Martins-Costa (2015). 
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 Revela notar, também, que a LINDB ocupa vários artigos para estabelecer 

critérios que devem nortear os processos decisórios, especialmente pela posição 

de destaque dada à motivação dos atos e a consideração de diversas 

circunstâncias que devem balizar o juízo razoável. Notadamente, o processo 

decisório precisa conter a avaliação expressa das consequências práticas da 

decisão, bem como o exame da necessidade e adequação da medida imposta; 

devendo, também, serem sopesadas as consequências jurídicas e 

administrativas, os obstáculos reais do gestor e as circunstâncias que limitaram a 

ação do agente. 

Não obstante, outra crítica apontada pela doutrina diz respeito ao fato de 

que a lei limitaria a ação de controle, por exemplo, dos Tribunais de Contas. 

Porém, discorda-se de tal argumento, pois a abrangência das normas está 

direcionada às esferas administrativa, controladora e judicial, o que significa dizer 

que tanto o controlador quanto o controlado estão subordinados às novas regras, 

que alcançam, portanto, todos os envolvidos na realização da despesa pública e, 

subsequentemente, na avaliação do controle externo. Como bem apontou Motta 

(2018), “as alterações da LINDB valem para todos”; assim como deve ser seguida 

uma ordem propriamente dita, pois a ausência ou deficiência da motivação 

prejudica sobremaneira a atividade controladora: 

 
Não seria absurdo interpretar que a norma se dirige inicialmente 
ao gestor público, posteriormente aos controladores, no exercício 
de suas atribuições de fiscalização, e finalmente ao Judiciário, se 
provocado, diante de questões não solucionadas pelas esferas 
iniciais. 

 

É bem verdade que a lei poderia ter reforçado o instituto do planejamento e 

a consequente fundamentação adequada nos casos de mudanças de rota, 

conforme asseverou Pinto (2018): 

 
A necessidade de equalizar a tensão entre eficiência e segurança 
jurídica é o mote que justifica as alterações da LINDB, mas não se 
avança estruturalmente na noção de que é preciso majorar a 
própria força normativa das leis que definem o fluxo decisório das 
políticas públicas, impondo ao gestor maiores ônus 
argumentativos em relação a mudanças de rota e ao não 
atingimento das finalidades ali planejadas.  

 



 

 
95 

 

 

E esse déficit de uma maior vinculação às etapas do orçamento e 

execução revela que os gestores, na falta de legislação mais contemporânea e 

adaptada às atuais diretrizes constitucionais, ainda se vinculam ao princípio de 

planejamento estabelecido no Decreto-Lei nº 200/1967, situação que indica o 

longo caminho a percorrer na normatização destinada à esfera pública. 

Sem sombra de dúvidas, diversas inovações foram trazidas pela LINDB, o 

que requer mudanças no comportamento dos decisores, tendentes a conduzir à 

“autoridade dos argumentos”57 que respaldam os atos praticados. Por isso, no 

capítulo que segue, prossegue-se com o enfrentamento de alguns aspectos 

relacionados à motivação e razoabilidade das decisões, que concretizam e 

amplificam os princípios que já constavam no texto da CERGS/1989. 

 

3.  A MOTIVAÇÃO E A RAZOABILIDADE DAS DECISÕES 
Em primeiro lugar, inobstante o tratamento da motivação na LINDB, 

convém lembrar que não há ineditismo no ordenamento jurídico pátrio58, conforme 

referem Maffini & Heinen (2018): 
 

Em verdade, ainda que nenhuma norma tratasse do tema, o 
princípio da motivação seria típico princípio implícito, derivado do 
devido processo legal – art. 5º, LIV, CF/88. Tomás-Ramón 
Fernández, em interessante estudo, adverte que a motivação 
afasta o ato discricionário da arbitrariedade. Para o autor, aquilo 
que está despido de uma explicação de motivos, cairia no campo 
do arbitrário. 

 

O que se verifica é que a nova Lei, mais especificamente para o Direito 

Público, passou a contemplar padrões de interpretação e compreensão das 

demais normas do ordenamento jurídico relativos à motivação, abrangendo as 

três esferas federativas (federal, estadual/distrital e municipal) e as três espécies 

decisórias (judicial, administrativa e controladora). Embora a textura aberta de 

                                              
57 A diferença ente “autoridade do argumento” e “argumento de autoridade” pode ser encontrada em: DEMO 
(2005). 
  
58 Outros diplomas legais tratam a matéria como, por exemplo, o disposto na Lei Federal nº 9.784/1999 e no 
Código de Processo Civil de 2015; contudo, este se restringe às decisões judiciais; enquanto aquele, às 
decisões administrativas no âmbito federal. Além disso, a Lei da Ação Popular (Lei Federal 4.717/65) já 
estabelecia a nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público que não estivessem devidamente motivados 
(art. 2º). 
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alguns termos empregados possa abrir margem a um maior subjetivismo, 

entende-se que o tratamento da matéria oferece um reforço aplicativo ao instituto, 

no momento em que a fundamentação adequada deve lastrear as tomadas de 

decisões. 

Outro aspecto de destaque na Lei é a interpretação baseada na finalidade 

e nas consequências (art. 20), sintomáticos do exercício do juízo de razoabilidade 

das escolhas realizadas. Esta já era uma questão levantada pela doutrina antes 

mesmo da entrada em vigor da nova regra, conforme referido por Moreira (2017), 

ao abordar as possibilidades e os limites do controle judicial: 

 
3.2.2.1) Evolução do controle judicial da Administração Pública; 
3.2.2.2) a importância do princípio da proporcionalidade para a 
análise da legitimidade das decisões administrativas; 
3.2.2.3) interpretação baseada na finalidade e nas 
consequências; 3.2.2.4) controle judicial da motivação e o 
princípio da deferência; 3.2.2.5) efetividade da tutela judicial em 
face da Administração Pública. [grifou-se] 

 
  

O autor, ainda, reforçou a necessidade de conectar o Direito com a 

realidade, aduzindo que “os impactos dos atos jurisdicionais não devem ser 

ignorados; não somente aqueles gerados entre as partes do processo, mas 

também reflexos sistêmicos que poderão decorrer da decisão”. Sua preocupação 

ganhou fôlego a partir da entrada em vigor da Lei Federal n° 13.655/2018, em que 

se estabeleceu a imposição normativa de tal análise, não mais como elemento 

doutrinário, mas como dogma.  

Mais recentemente, a percepção doutrinária trazida por Pinto, Sarlet & 

Pereira Júnior (2018) também é merecedora de destaque: 

 
[...] ideal seria que o exame de alternativas e consequências 
estivesse, desde a concepção das políticas públicas, 
profundamente enraizado no planejamento setorial e orçamentário 
que lastreia a legalidade e a legitimidade decisória do 
administrador público, sem prejuízo da verificação de 
economicidade ao longo da execução dos programas. 
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Com efeito, a novel legislação trouxe para a fundamentação das decisões 

aspectos do pragmatismo jurídico59, que passaram a impor ao decisor a 

ponderação das consequências dos atos e das decisões a serem tomadas. 

Todavia, essa previsão também não é propriamente uma novidade no 

ordenamento pátrio, porquanto já existiam regras que determinavam essa análise, 

como nos casos da suspensão de segurança (art. 4º da Lei Federal n° 

8.437/1992) e da modulação dos efeitos nas ações declaratórias de 

inconstitucionalidade (art. 27 da Lei Federal nº 9.868/1999). 

Ou seja, as escolhas a serem feitas devem refletir um processo maduro de 

tomada de decisão em que sejam avaliadas as alternativas e os respectivos 

efeitos sistêmicos na adoção de uma solução em detrimento de outra, em 

ambientes de incerteza ou de múltiplas opções, que impõem um maior juízo 

valorativo por parte do decisor. O caminho parece difícil porque requer um 

comportamento ativo e a saída do status quo da tradição formada por crenças e 

hábitos arraigados. Entretanto, a alteração legislativa está induzindo muitos 

debates e reflexões, o que, por si só, já merece elogios. 

Quanto aos aspectos dogmáticos trazidos pela lei, destacam-se os deveres 

de60: (i) fundamentar as decisões com a inclusão de parâmetros normativos para 

a atividade administrativa, controladora e judicial (art. 20); (ii) indicar as 

consequências jurídicas e administrativas da decisão (art. 21); (iii) considerar, na 

interpretação das normas, os obstáculos, as dificuldades reais e as exigências 

das políticas públicas (art. 22); e (iv) prever regime de transição quando houver 

nova interpretação (art. 23). 

Ao dogmatizar a concepção pragmática do consequencialismo jurídico, 

pretendeu-se que as decisões adotadas nas esferas administrativa, controladora 

e judicial sejam dotadas de argumentos válidos e condizentes com o mundo 

                                              
59 O pragmatismo jurídico possui como elemento o consequencialismo, corrente que investiga o 
comportamento dos juízes por ocasião da tomada de decisão. Para essa corrente, as consequências de uma 
determinada decisão passam a ter um papel decisivo para a atividade do julgador. Pelo teste pragmatista, o 
juiz fará um juízo de prognose, avaliando os possíveis resultados (Progrebinschi, 2015). Entretanto, entende-
se que as referências da lei procuram resgatar uma concepção consequencialista propriamente dita. Como 
sugestão de leitura ver: Dutra (2015). 
 
60 A lei é alvo de intensos debates na doutrina. Paradoxalmente, a lei tem como propósito trazer mais 
segurança jurídica e prevê vários conceitos indeterminados, que podem ser observados no teor do art. 20, 
como, por exemplo, valores jurídicos abstratos e consequências práticas. 
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complexo que se apresenta61. Na verdade, a regra constante no art. 20 densifica 

a circunstância de que o Direito está inserido em uma determinada realidade e 

que deve estar em conexão com ela. Isso indica a importância de recair sobre o 

decisor o ônus argumentativo, devendo, acima de tudo, considerar os reflexos 

sistêmicos de cada decisão a ser tomada (Moreira, 2017). 

Outro tópico digno de destaque na nova Lei é a preocupação com as 

consequências derivadas da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa, que está prevista nos artigos 20 e 21. Com isso, inaugurou-

se um ambiente no processo decisório para que seja apresentada uma série de 

“modulações consequenciais”, devendo ser consignados na decisão de 

invalidação os aspectos relacionados aos destinatários, à conduta a ser 

preservada e às repercussões temporais do ato. 

Sem embargo, uma advertência parece oportuna nesse momento. A 

avaliação das consequências práticas é uma tendência que vem reforçada na 

LINDB; mas, ao mesmo tempo, não será suficiente para lidar com todos os casos 

concretos que se apresentarem. Na hipótese de configuração de uma fraude, por 

exemplo, a Administração Pública poderá anular o contrato decorrente, mesmo 

que as consequências sejam nefastas para todos os envolvidos e beneficiários, 

se, da análise do contexto, a origem do vício contratual estiver caracterizado 

como ilícito penal, passível de punição na esfera criminal com as demais 

repercussões cíveis e/ou administrativas. Isso significa dizer que a atuação deve 

se pautar pelos limites jurídicos do Direito, não apenas pelas consequências 

geradas pela sua anulação.  

Nesta esteira, conforme já referido, o art. 21 impôs às esferas 

administrativa, judicial e controladora o ônus de lançar motivação que contemple 
                                              
61 Neste sentido, mostra-se correta a afirmação contida na manifestação denominada “Resposta aos 
comentários tecidos pela Consultoria Jurídica do TCU ao PL n° 7.448/2017”, de lavra dos autores intelectuais 
do projeto que culminou na Lei Federal nº 13.655/2018 e de outros professores de Direito Público que 
aderiram às ideias intrínsecas ao referido Diploma Legal, de que não se exige da autoridade decisora o 
exercício da adivinhação, uma vez que: “O dispositivo não exige conhecimento extra processual do julgador, 
mas sim que concretize sua função pública com responsabilidade. Veda, assim, motivações decisórias 
vazias, apenas retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de fatos e de impactos. Obriga o julgador a 
avaliar, na motivação, a partir de elementos idôneos coligidos no processo administrativo, judicial ou de 
controle, as consequências práticas de sua decisão. E, claro, esse dever se torna ainda mais importante 
quando há pluralidade de alternativas. Quem decide não pode ser voluntarista, usar meras intuições, 
improvisar ou se limitar a invocar fórmulas gerais como 'interesse público', 'princípio da moralidade' e outras. 
É preciso, com base em dados trazidos ao processo decisório, analisar problemas, opções e consequências 
reais. Afinal, as decisões estatais de qualquer seara produzem efeitos práticos no mundo e não apenas no 
plano das ideias” (Marques Neto, s/d). 
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as consequências jurídicas da invalidação de ato, contrato ou ajuste 

administrativo. E foi além ao determinar que seja indicado, de forma equânime, os 

ônus da decisão entre as partes envolvidas com o uso da proporcionalidade62 

como parâmetro de aferição da necessidade e adequação da medida imposta, 

inclusive em face da possível existência de múltiplas alternativas. O dispositivo 

procurou deixar claro que a invalidação deve ser encaminhada em um cenário de 

menor onerosidade possível63. 

 Na sequência, o art. 22 procurou incorporar à motivação das decisões 

questões atinentes aos obstáculos e as dificuldades reais do gestor, bem como as 

circunstâncias práticas que possam ter limitado a ação do agente, trazendo, para 

a decisão, um cenário de valorização do primado da realidade. Com relação a 

este aspecto, a nova regra criou um ambiente propício a uma maior aproximação 

do controlador com o controlado, situação que pode contribuir para um cenário de 

maior consensualidade entre os envolvidos. No mesmo sentido, merecem 

destaque as disposições do art. 26 que possibilitam a consulta pública e a 

celebração de termo de compromisso para correção de irregularidades, 

sinalizando que as atividades de controle devem privilegiar uma atuação tendente 

a ampliar os mecanismos comunicativos, a fim de propiciar a tomada de decisão 

em um ambiente de maior concertação entre os diversos atores.  

O art. 23, ao prever o regime de transição em caso de mudança 

interpretativa, revelou uma face da segurança jurídica64, questão fortemente 

pontuada como uma das diretrizes da LINDB, tanto que também restou 

materializada como elemento dogmático no mesmo contexto legislativo (art. 30). 

No nosso país, há um cenário de múltiplos controles e de um amplo número de 

diplomas legais que possuem graus variáveis de indeterminação, situações que 

propiciam um ambiente de maior insegurança jurídica. Assim, com o objetivo de 

trazer mais segurança às relações, a Lei procurou reforçar a necessidade de 

                                              
62 O princípio da proporcionalidade constou no art. 8º do CPC/2015, mas o dogma se referia às decisões 
judiciais. Com o advento da LINDB, tornou-se positivado para as demais esferas de Poder, com abrangência 
nacional, como se depreende da leitura do parágrafo único do art. 21 e do art. 23. 
 
63 Como observou Humberto Ávila, o postulado da proporcionalidade tem crescido em importância como apto 
a controlar o exercício de poder, como parece ser o desiderato da LINDB (Ávila, 2016).  
 
64 Aqui também não se trata propriamente de uma novidade, pois, por exemplo, no caso de controle de 
constitucionalidade, já consta como regra expressa para avaliação judicial, conforme art. 27 da Lei Federal nº 
9.868/99. 
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constar na motivação a forma como se dará a transição entre a velha e a nova 

interpretação. 

Quanto ao incentivo a uma maior segurança jurídica, vale notar que o 

ordenamento pátrio já estabelece diversos mecanismos que concretizam o 

instituto e que devem ser avaliados nas tomadas de decisões, tais como a 

convalidação de atos administrativos, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a 

coisa julgada, a irretroatividade, dentre outros. Isto é, embora existam meios 

legais de mitigar os excessos, a LINDB reforçou a necessidade de se avaliar o 

cenário circunstancial nas decisões administrativas, judiciais e controladoras, a 

fim de evitar rupturas bruscas nas realidades fático-jurídicas dos envolvidos. 

Em breve síntese e sem a pretensão de esgotar o teor das alterações 

trazidas pela Lei Federal nº 13.655/2018, essas são algumas considerações 

iniciais que demonstram o caráter pioneiro da CERGS/89 ao contemplar 

princípios que só agora foram estendidos a todo o território nacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A solidificação institucional inevitavelmente produzida pelo transcurso de 

três décadas de vigência revela que a Constituição do Estado do Rio Grande do 

Sul de 1989 merece ser reverenciada pelo fato de se mostrar precursora em uma 

série de aspectos. Conforme destacado no presente ensaio, os princípios da 

motivação e da razoabilidade das decisões, extensível a todas as esferas de 

Poder, já constavam no texto constitucional estadual desde 1995. 

Todavia, foi somente com a alteração da LINDB, produzida pela entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.655/2018, que tais princípios se tornaram dogma 

nacional, incluindo as esferas administrativa, judicial e controladora da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Abstraindo os exageros bem próprios dos 

tempos atuais, é bem verdade que a Lei procura retomar questões fundamentais 

que deveriam estar presentes em todo o fluxo decisório. 

 Ainda assim, a eficiência e a segurança jurídica não serão concretizadas 

apenas com as tentativas de balizar as tomadas de decisões dos órgãos judiciais 

e controladores. E isto porque a administração pública tem um importante papel, 

na medida em que também faz parte do novo espectro legislativo e deve expor, 
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mediante razões suficientes, as deliberações realizadas em benefício da 

coletividade, com a observância dos requisitos legais.  

O Estado Democrático de Direito depende do esforço conjunto de todos 

aqueles que recebem parcela de poder para decidir, mas também daqueles que 

serão favorecidos com os resultados das escolhas públicas. Portanto, deseja-se 

que, para além dos primeiros trinta anos de vigência da Constituição do Estado do 

Rio Grande do Sul de 1989, os seus intérpretes autênticos tenham ainda mais 

habilidade para produzir normas destinadas à contínua evolução do Direito 

Administrativo brasileiro, com as adaptações necessárias decorrentes das 

complexidades contemporâneas. 
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Resumo: A Constituição Federal dispõe acerca da federação brasileira, 
erigindo competências distintas para os entes políticos. Isso é, em meio às 
diversidades locais (vivificadas nos Estados-membros e nos Municípios), 
traz-se um núcleo unitário de regras e obrigações. O desenho do federalismo 
pátrio, no entanto, merece ser constantemente refletido em prol da inovação, 
da segurança jurídica, da melhoria na gestão pública e, notadamente, para a 
consecução de direitos fundamentais constitucionais, haja vista o próprio 
caráter instrumental da do direito administrativo. 
 
Palavras-chave: Constituição; Direito Administrativo; Federalismo. 
 
Sumário: Considerações iniciais – 1 Poder constituinte decorrente e o 
princípio federativo: reflexões sobre o modelo brasileiro – 2 Algumas 
categorias constitucionais cuja pertinência da normatização em cada ente 
federativo pode ser exortada: unidade x diversidade – 3 Qual a finalidade do 
Direito Administrativo contemporâneo? – Considerações finais – Referências 

 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Conforme dispõe Barroso (2011), a Constituição é um instrumento do 

processo civilizatório, com a finalidade de conservar as conquistas incorporadas 

ao patrimônio da humanidade e avançar na direção de valores e bens jurídicos 

socialmente desejáveis e ainda não alcançados.  Contemporaneamente, se 

perfaz a Constituição na principal fonte jurídica de um Estado que, além de dizer o 
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direito posto, contempla a irradiação simbólica do discurso constitucional e atua 

como critério argumentativo no tocante ao valor das demais fontes direito posto. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988-CF, assim como a Constituição 

do Estado do Rio Grande do Sul de 1989-CERGS, conservam influências liberais, 

próprias da gênese do Constitucionalismo ocidental e da formação do Estado de 

Direito, o que se vislumbra a partir da nítida separação de Poderes e pela 

positivação de direitos individuais de viés negativo.  

Não obstante, o constitucionalismo, ao longo do século XX, passou por 

uma redefinição, outorgando ao Estado deveres e prerrogativas para uma 

atuação positiva. As Constituições do pós-guerra alcançaram o seu ápice nos 

processos constitucionais ocidentais a partir da segunda metade do século XX, o 

que também repercutiu nas Leis Maiores antes mencionadas, vindo a revelar um 

processo hoje denominado de constitucionalização do direito. 

Essa extremada síntese reflete a jornada seguida pelo processo de 

constitucionalização até o atual momento, atentando-se para o fato de que a CF 

de 1988, enquanto Constituição Dirigente, exortou um viés reformista da realidade 

social, atribuindo-se um vasto leque de interferências e direcionamentos políticos, 

notadamente através da produção legislativa. A partir daí pode-se delinear o 

modelo de federalismo adotado no Brasil – partindo-se do pressuposto que o 

principio federativo não é um elemento estanque/imutável – e analisá-lo em face 

do Poder Constituinte decorrente e das leis que regem a Administração Pública.  

A ideia aqui é, portanto, meditar, sem desconsiderar o pacto federativo 

abraçado pelo texto da CF, acerca de quais normas necessariamente refletem um 

núcleo de unidade do Estado, que só pode ser localizado no âmbito dessa fonte 

jurídica – considerando, especialmente, que algumas normas afetas ao Direito 

Administrativo (recorte proposto nesse ensaio) poderiam ser pertinentemente 

reguladas pelas Constituições dos estados-membros ou mesmo em leis gerais, 

possibilitando que as diversidades locais fossem melhor reveladas  e estimulando 

a ocorrência de experiências institucionais inovadoras. 
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1. PODER CONSTITUINTE DECORRENTE E O PRINCÍPIO FEDERATIVO: 
REFLEXÕES SOBRE O MODELO BRASILEIRO 
 

Cumpre notar como a complexidade dos atuais tempos conspira para a 

formação de novos horizontes ao poder legislativo decorrente. De alguma forma, 

os temas aptos a serem deliberados pelos parlamentares estaduais e municipais 

(pois muito do que se afirma aplica-se às leis orgânicas) dependem da concepção 

de federação adotada pela Constituição Federal e de como ela é interpretada pela 

Suprema Corte (já que uma Constituição nunca esta pronta, pois seu sentindo vai 

sendo escavado no debate público, em face das exigências sociais). 

Souza Neto & Sarmento (2013, p. 301-302) explicam que o federalismo é 

um arranjo institucional que envolve a partilha vertical do poder entre diversas 

entidades políticas autônomas, que coexistem no interior de um Estado soberano. 

Trata-se, então, de um modelo de organização política que busca conciliar a 
unidade com a diversidade. Nessa seara, há elementos no pacto federal que 

favorecem os valores do constitucionalismo democrático, por envolver a 

repartição de poderes no plano espacial, evitando a concentração excessiva de 

poderes, que poderia favorecer o autoritarismo. A federação, portanto, favorece o 

pluralismo e a diversidade, ao preservar espaços para o poder local, aproximando 

o exercício do poder político dos seus destinatários e tende a ser mais receptiva 

às demandas e peculiaridades das respectivas populações. 

Dito isso, valendo-se, exemplificativamente, da análise da ADI n° 2.024/DF, 

submetida ao Supremo Tribunal Federal-STF, é possível perceber as correlações 

entre a forma federativa optada pelo legislador constituinte e as escolhas futuras 

do Estado ao criar regras de Direito Administrativo, ou ainda de Direito 

Previdenciário, nesse último caso ressaltando-se o regime protetivo dos 

servidores públicos. Na referida ADI, o STF foi instado a se manifestar sobre a 

redação conferida ao § 13 do artigo 40 da CF, pela EC n° 20/1998.  

O proponente da ação (Governador do Estado de Mato Grosso do Sul) 

aduziu que a regra introduzida no ordenamento constitucional, ao dispor que o 

servidor “ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 

emprego público” deveria se submeter ao Regime Geral de Previdência Social, 
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seria ofensiva ao princípio federativo. Dentre as razões, alegava que a medida 

interviria na autonomia dos entes, na organização de seus serviços, no regime 

jurídico dos agentes públicos e no financiamento da seguridade social, além de 

não respeitar a imunidade recíproca entre os entes federados na estipulação dos 

tributos. A decisão da ADI restou assim ementada (excerto): 

 
[...]1. A "forma federativa de Estado" - elevado a princípio 
intangível por todas as Constituições da República - não pode 
ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de 
Federação, mas, sim, daquele que o constituinte originário 
concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite 
material imposto às futuras emendas à Constituição; de resto as 
limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 
60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a 
intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição 
originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos 
princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. 2. À 
vista do modelo ainda acentuadamente centralizado do 
federalismo adotado pela versão originária da Constituição 
de 1988, o preceito questionado da EC 20/98 nem tende a 
aboli-lo, nem sequer a afetá-lo. 3. Já assentou o Tribunal (MS 
23047-MC, Pertence), que no novo art. 40 e seus parágrafos da 
Constituição (cf. EC 20/98), nela, pouco inovou "sob a 
perspectiva da Federação, a explicitação de que aos servidores 
efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,"é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial", assim como as normas relativas às respectivas 
aposentadorias e pensões, objeto dos seus numerosos 
parágrafos: afinal, toda a disciplina constitucional originária 
do regime dos servidores públicos - inclusive a do seu 
regime previdenciário - já abrangia os três níveis da 
organização federativa, impondo-se à observância de todas 
as unidades federadas, ainda quando - com base no art. 149, 
parág. único - que a proposta não altera - organizem sistema 
previdenciário próprio para os seus servidores": análise da 
evolução do tema, do texto constitucional de 1988, passando 
pela EC 3/93, até a recente reforma previdenciária. 4. A matéria 
da disposição discutida é previdenciária e, por sua natureza, 
comporta norma geral de âmbito nacional de validade, que à 
União se facultava editar, sem prejuízo da legislação estadual 
suplementar ou plena, na falta de lei federal (CF 88, arts. 24, XII, 
e 40, § 2º): se já o podia ter feito a lei federal, com base nos 
preceitos recordados do texto constitucional originário, 
obviamente não afeta ou, menos ainda, tende a abolir a 
autonomia dos Estados-membros que assim agora tenha 
prescrito diretamente a norma constitucional sobrevinda. 5. É da 
jurisprudência do Supremo Tribunal que o princípio da imunidade 
tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a)- ainda que se discuta a 
sua aplicabilidade a outros tributos, que não os impostos - não 
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pode ser invocado na hipótese de contribuições previdenciárias. 
6. A auto-aplicabilidade do novo art. 40, § 13 é questão estranha 
à constitucionalidade do preceito e, portanto, ao âmbito próprio 
da ação direta. (Grifou-se). 
 

Em linhas gerais, compreende-se pelo acerto da decisão do STF que 

indeferiu o pleito, especialmente em face da forma federativa adotada na CF/88. 

Destaca-se, dentre a argumentação ventilada no Voto do Ministro Relator, o fato 

de que o modelo federativo do Estado brasileiro “não é aquele abstrato ou ideal, 

mas sim o definido pela própria Constituição da República”. Ou seja, a inserção 

no texto magno de regras constitucionais acerca de cargos comissionados refere-

se a uma escolha do Parlamento, o que não significa ofensa ao pacto federativo. 

Assim, por compreender não ser possível uma forma a priori de modelo 

federativo para fundamentar sua decisão, o Pretório Excelso, pautando-se nas 

escolhas do poder constituinte originário, decidiu-se que a nova disposição do § 

13 do artigo 40 da CF/88 seria constitucional, pois o modelo adotado permite que 

a União legisle normas gerais previdenciárias. Destarte, com mais razão poderia o 

constituinte se antecipar ao legislador, regulamentando diretamente determinadas 

situações. Inclusive, antes da Reforma Previdenciária implementada pela EC n° 

20/1998, o § 2° do artigo 40 da Constituição, em sua redação original, permitia 

que o legislador infraconstitucional regulamentasse a aposentadoria de servidores 

ocupantes de cargos ou empregos temporários.  

Essa informação demonstra que a forma federativa65 adotada pelo 

constituinte originário, sem desconhecer sua previsão como cláusula pétrea, é 

sensível às Reformas do Estado. É possível, nessa perspectiva, refletir sobre: 

quais regras jurídicas são pertinentes de se adotar na Constituição Federal 
e quais são interessantes de se abordar no texto constitucional estadual, ou 
ainda em leis orgânicas municipais?  

Ou seja, é sempre possível repensar e criticar a engenharia institucional 

que envolve a partilha de poderes/competências entre os entes políticos, 

conciliando os ideais de unidade e diversidade. O pacto federativo adotado no 

Brasil permite, destarte, que determinadas regras de Direito Administrativo sejam 
                                              
65 Registra-se que a teoria política oferece uma distinção entre os termos federalismo e federação. Em 
apertada síntese, primeiro indica um substantivo, ou seja, trata-se de uma abstração, de generalidades dos 
sistemas federais. Quando ao termo federação, trata- de uma adjetivação a um determinado território político, 
particularizando-o em face de sua realidade constitucional (Reverbel, 2012, p.21). 
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ou não regulamentadas pelo constituinte federal, de forma que uma possível 

situação hipotética é a de que determinados aspectos do Direito Administrativo 

sejam regulados pelas Constituições dos estados-membros. 

É pertinente abordar a utilização do princípio da simetria como norteador 

para a regulamentação de aspectos do Direito Administrativo pelo constituinte 

estadual. Souza Neto & Sarmento (2013) constatam que o aludido princípio 

vigorava na Constituição de 1967, sendo que o atual texto constitucional não o 
contemplou expressamente. Contudo, o STF vale-se de uma interpretação 

retrospectiva, examinando a ordem jurídica contemporânea como se o princípio 

ainda vigorasse, provavelmente por prudência.  

Para os mesmos autores, ao interpretar as normas do poder constituinte 

decorrente, a partir do princípio da simetria, o STF “tem impedido que a forma 

federativa de Estado exerça uma de suas funções mais importantes, que é 

permitir que experiências institucionais inovadoras possa ser praticadas nos 

governos locais”, o que impediria também que tais ações, quando bem sucedidas, 

pudessem ser replicadas e utilizadas como referência pelo restante da federação 

(2013, p. 333-334).  

Decorre dessa postura conservadora da Corte judicial que o princípio da 

simetria revela-se, ainda que se reconheça a prudência e a boa intenção em seu 

uso, um dificultador para a evolução do próprio Direito Administrativo, 

especialmente em normas constitucionais estaduais e nas leis orgânicas 

municipais – não considerando, portanto, o mundo da vida local. 

Percebe-se que inúmeros institutos (notadamente princípios e conceitos) 

do Direito Administrativo estão institucionalizados na cultura jurídica brasileira e a 

tradição administrativista somada à comodidade dos juristas na sua assimilação – 

no sentido de não refletir acerca da viabilidade ou conformação de tais institutos 

com a atual realidade brasileira e com o locus normativo nas quais se encontram 

– prejudica o enfrentamento de problemas práticos da Administração (conforme 

expõem as próprias justificativas para a alteração da LINDB pela Lei nº 

13.655/2018)66. Isso tudo inclusive porque a gestão pública se tornou hoje fonte 

                                              
66 “Ocorre que, quanto mais se avança na produção dessa legislação, mais se retrocede em termos de 
segurança jurídica. O aumento de regras sobre processos e controle da administração têm provocado 
aumento da incerteza e da imprevisibilidade e esse efeito deletério pode colocar em risco os ganhos de 
estabilidade institucional. [...] O que inspira a proposta é justamente a percepção de que os desafios da ação 
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substancial de normas jurídicas (além de ser a maior intérprete do direito), prática 

que, apesar das críticas, não é incompatível com o Estado de Direito brasileiro.  

Em suma, o Direito Constitucional, como qualquer ramificação jurídica, tem 

possibilidades e limites (Barroso, 2011, p. 68). No âmbito publicista, a excessiva 

normatização de regras na Constituição Federal, aplicáveis em todos os âmbitos 

da federação, pode se transformar em um empecilho para que as decisões 

pragmáticas do Estado-Administração revelem-se efetivas nos seus desígnios de 

concretização das normas constitucionais.  

Com essa asserção não se objetiva afastar a função da Constituição de 

limitar o arbítrio estatal, garantir um catálogo de direitos fundamentais e organizar 

o Estado. Pelo contrário, objetiva-se fomentar o debate acerca da pertinência 
de previsão no texto da Constituição Federal de determinadas regras que a 
Administração, em todas as esferas federativas, deve observar, em face do 
princípio da diversidade e das possíveis vantagens que as inovações 
institucionais poderiam revelar. 

2. ALGUMAS CATEGORIAS CONSTITUCIONAIS CUJA PERTINÊNCIA DA 
NORMATIZAÇÃO EM CADA ENTE FEDERATIVO PODE SER EXORTADA: 
UNIDADE x DIVERSIDADE 

 Inobstante a estabilização do Direito, que é um sistema prático e empírico, 

“que opera recortes seletivos na realidade, para funcionar como coordenador de 

ações” (Bittar, 2018, p. 330), não é despicienda a reflexão filosófica, visto que seu 

caráter especulativo permite a constante ampliação hipotética do mundo. Caso se 

acredite que o Direito é uma ciência (posição que aqui se anui), deve-se crer 

igualmente que ele pode ser testado, refutado e colocando a prova a partir de 

argumentos racionais. Isso, pois, o que não pode ser refutado são dogmas, como 

as diversas crenças religiosas. Conforme bem observa Hussell (2005, p. 168), os 

conhecimentos filosófico e científico não se distanciam tanto, visto que "não há 

uma fonte especial de sabedoria aberta à filosofia e não à ciência", sendo que 

                                                                                                                                         
do Poder Público demandam que a atividade de regulamentação e aplicação das leis seja submetida a novas 
balizas interpretativas, processuais e de controle, a serem seguidas pela administração pública federal, 
estadual e municipal”. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=2919883&disposition=inline 
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grande diferença entre os citados conhecimentos, para o filósofo britânico, é o 

caráter crítico da filosofia.  

A constatação acima permite, não obstante o dever cívico de obediência a 

uma decisão do Parlamento ou de um Tribunal, que se critique tal postura a partir 

de argumentos jurídicos. Autoriza também que se critique a própria existência ou 

edição da norma, no seio da esfera pública, a partir de argumentos éticos, morais, 

pragmáticos67 e jurídicos68. E, por fim, a filosofia é fundamental ao provocar a 

doutrina para que se posicione de forma mais contundente acerca dos problemas 

do Direito Administrativo, a fim de que as obras jurídicas não se limitem a 

reproduzir dogmaticamente as posições das Cortes Superiores ou a 

tradição69. Não faltam exemplos de dispositivos constitucionais que estão 

justificados em um discurso fundado em moralidade ou em alguma tradição 

histórica, mas que se afastam da realidade e permitem o agravamento de 

situações em determinados entes federativos.  

Pensemos na regra geral prevista no inciso XVI do art. 37 da CF, que veda 

o acúmulo remunerado de cargos públicos e dispõe de exceções taxativas70. Sem 

desconsiderar toda historicidade que culminou na criação da regra e que pode ter 

sido útil em um determinado lapso histórico-temporal, não seria inimaginável que 

em um dado município fosse consideravelmente pertinente a adoção de uma 

regra diferenciada, que permitisse a acumulação de outras espécies de cargos 

públicos, como assistentes sociais, por exemplo. Isso é, não seria possível criar 

                                              
67 Os argumentos éticos, morais e pragmáticos, próprios do discurso de fundamentação das normas, são 
bem trabalhado por Habermas (2012). 
 
68 Ou seja, a crítica argumentativa pode partir da conformidade da proposta normativa com a Constituição.  
 
69 As investigações zetéticas no âmbito jurídico relacionam-se a estudo de sociologia, antropologia, 
psicologia, filosofia, política etc. O caráter zetético dessas disciplinas é ilustrado pelo questionamento 
constante dos seus objetos, “sem compromissos com os dogmas socialmente vinculantes” (Ferraz Jr., 2018, 
p. 24). 
 
70 Cretella Júnior (2006, p. 387-388) observa três correntes acerca do tema acúmulo de cargos. A corrente 
radical se mostrava totalmente contra a possibilidade de acumulação, com adeptos como Carlos Maximiliano, 
Tito Prates da Fonseca e Pontes de Miranda. A segunda corrente, defendida por Rui Barbosa, Epitácio 
Pessoa e Castro Nunes se posicionava a favor da acumulação. Por fim, a terceira posição assumiu posição 
equilibrada, compreendendo pela acumulação com algumas limitações, representada por Mario Magasão. De 
qualquer forma, cabe registrar o acordo com Reck, quando constata que o Direito não tem conteúdo próprio, 
visto que ele funciona como um meio de veiculação do que a comunidade decidiu a partir de determinado 
procedimento (2012, p. 37). Nesse sentido, especialmente quando se almeja um debate constitucional acerca 
da regra que veda o acúmulo de cargos e cria um rol de exceções taxativas, aplicável em toda federação, 
assume relevo compreender a órbita dos argumentos que permeiam a reflexão, de ordem ética, moral e 
pragmática. Faz-se um adendo à reflexão de Reck, visto que o debate infraconstitucional, quando houver, 
exige a argumentação jurídica, em face da força normativa da constituição.  
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uma regra específica de acumulação de cargos que fosse de interesse daquela 

comunidade e que tal norma não prejudicasse em nada o pacto federativo?  

A rigor, a regra que exige compatibilidade de horários apresenta um caráter 

de unidade, que deveria ser obedecido por todos os entes federados – e 

consequentemente encontra-se bem acomodada no texto constitucional federal –, 

ao contrário do rol de exceções, que desconsidera peculiaridades locais. Essa 

postura dogmática e acrítica não permite que se questione a possibilidade de 

alteração de regras, preferindo-se enfrentar problemas secundários, criados 

internamente no Direito Administrativo em decorrência da vedação constitucional, 

como em situações que envolvem admissões irregulares de comissionados, 

contratações temporárias ou terceirizações de atividade-fim da gestão e, o pior 

dos mundos, a ausência da prestação do serviço público. 

Outro exemplo de regra constitucional que pode ser objeto de reflexão é 

aquela que estipula um teto remuneratório. Sem embargo dos históricos de 

desvios e excessos em relação ao tema, constata-se que na prática a opção 

constitucional adotada, somada à legislação infraconstitucional de alguns entes 

da federação, tem contribuído para uma distorção do sistema, possibilitando o 

reajuste automático da remuneração de determinados agentes públicos. Não 

seria mais adequado permitir que cada ente federativo decida a melhor 

formatação de regra de teto remuneratório, apta, dessa forma, a atender os 

anseios e, notadamente, as necessidades de suas comunidades? Não se estaria 

a evitar, por exemplo, o efeito cascata que ocorre toda vez que há reajuste ou 

recomposição inflacionária no subsídio dos Ministros do STF, inclusive nas 

demais esferas da federação71? Ademais, não seria o rígido limite remuneratório 

constitucional um empecilho para contratação de determinadas categorias 

profissionais, como a conhecida situação dos médicos nos municípios de 

pequeno porte, prejudicando, ao cabo, a própria efetivação de políticas públicas? 

Portanto, é possível conjecturar que determinadas regras talvez 
fossem melhor acomodadas nos diplomas constituintes dos estados-

                                              
71 O tema está sendo debatido na Proposta de Emenda à Constituição n. 62/2015. 
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membros ou municipais, deliberadas pelos espaços de poder local, o que se 
coadunaria com o pluralismo e a diversidade da federação72. 

Em outro sentido, agora a partir da perspectiva da unidade federativa, 
pensando-se naqueles interesses que se encontram no espectro de uma 

comunhão de objetivos da própria República (interesses comuns que atuam 

universalmente na realidade do Estado brasileiro), diga-se que é conveniente que 

a regulamentação de tais matérias seja idêntica nos entes políticos, como seriam 

exemplos os direitos de férias, ao terço de férias e à gratificação natalina dos 

trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. Em tais situações o 

discurso de fundamentação, no sentido de se manter uma unidade de desígnios, 

permite a defesa de que tais normas estejam previstas na Constituição Federal.  

A perspectiva adotada no presente tópico permite vislumbrar que o 

equilíbrio e o coerente discurso de justificação referente às escolhas das matérias 

que serão deliberadas pelos entes federativos, ou que serão objeto de previsão 

na Constituição Federal, objetivam evitar “soluções uniformes para situações 

divergentes e decisões divergentes para casos uniformes” (Torres, 2017, p. 70). 

Tais dilemas do Estado-Administração, além da reflexão acerca das 
possibilidades do poder legislativo decorrente, permitem uma abordagem 
da própria finalidade do Direito Administrativo, bem como uma atenção às 
questões pragmáticas que permeiam a Gestão Pública. 

3. QUAL A FINALIDADE DO DIREITO ADMINSTRATIVO CONTEMPORÂNEO? 

O Direito Administrativo brasileiro, até poucas décadas, tinha como norte 

garantir poderes ao Estado, pressupondo a desigualdade jurídica entre 

                                              
72 É significante a análise de Gomes (2017), acerca da dualidade de regimes jurídicos dos agentes públicos e 
a positivação constitucional de matérias correlacionadas: “Com efeito, no decurso da República Velha, o 
gênero dos ‘extranumerários’ passou a ser, quantitativamente, uma importante quota da FP brasileira. Por 
isso, podemos afirmar que esse período histórico do Brasil foi caracterizado também pela dualidade de 
vínculos (ou de regimes): de um lado, os funcionários, com direitos mais benéficos (estabilidade, às vezes 
aposentadoria com proventos integrais, licenças remuneradas); de outro, os extranumerários, admitidos 
mediante contratos, instáveis e sem direitos. Essa dualidade de regimes no interior da FP, conforme veremos 
adiante, será uma das marcas do funcionalismo brasileiro, até a promulgação da Constituição de 1988”. A 
mesma autora, agora no paradigma constitucional vigente, examina o “excesso de constitucionalização de 
matérias de índole legal”, asseverando que “A verbosidade da CR/88 representa, na verdade, a transferência 
para a esfera constitucional e soluções políticas e jurídicas que, frise-se, seriam mais adequadas ao 
legislador ordinário e, no campo da FP, também de importante influência corporativista. [...] A desmedida 
densificação da CR/88 no âmbito da FP deu azo a duas consequências principais: a primeira, a excessiva 
rigidez do sistema funcionaral e, relacionada com essa, a segunda, a implementação de várias reformas 
constitucionais na matéria (EC n°s 18/98, 19/98, 20/198, 34/2001, 41/2003, 42/2003, 47/20056, 51/2006, 
63/2010), sendo a mais conhecida a ‘Reforma Administrativa’ de 1998” (2017, p. 73-99-100).  
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Administração e administrados, a presunção de legitimidade dos atos da gestão e 

a necessidade de poderes discricionários desta73. Na sequência histórica passou-

se a considerar que ao Direito Administrativo cumpriria garantir a supremacia do 

interesse público, sem violar o direito dos administrados (ideia bem ilustrada nas 

obras de Di Pietro). Mais recentemente, revela-se a inafastabilidade do Direito 

Administrativo como instrumento de alcance das finalidades constitucionais, 

dentre as quais, os direitos fundamentais – ao mesmo tempo em que suas regras 

viabilizam a governabilidade do Estado brasileiro (Sundfeld, 2017). 

 Nesse âmbito, tendo a democracia e a institucionalização de poderes se 

consolidado no país, desenvolveu-se como já referido, uma vasta legislação 

administrativista, regulando tanto o funcionamento quanto a atuação dos órgãos 

públicos, bem como o controle externo e interno. O funcionamento global do 

sistema, no entanto, merece sempre ser questionado: 

 
Além disso, assistimos um processo contraditório: quanto mais se 
avança na produção de normas disciplinadoras da ação da 
Administração, mais se aprofunda a precarização da segurança 
jurídica. Quanto mais crescem processos e controles, maiores a 
imprevisibilidade e a incerteza. [...] Necessário, pois, melhorar o 
ferramental que permita assegurar segurança e previsibilidade 
tanto na ação do Poder Público quanto na sua relação com 
indivíduos. (Sundfeld, 2013, p. 278). 
 
 

Ocorre que a tradição deste ramo do direito esforça-se em achar unidade e 

coerência para a aplicação das normas administrativistas o que faz, por exemplo, 

exaltando os princípios trazidas no artigo 37, caput, do texto constitucional de 

1988 (inclusive dentro da jurisdição estadual, quando a CE é lamentavelmente 

“esquecida”, considerando-se que a sua efetividade poderia ser deveras exortada, 

haja vista as peculiaridades que consagra74).   

                                              
73 Vide as obras de Hely Lopes Meirelles, um dos administrativistas mais lidos e citados no Brasil a partir de 
1960. 
 
74 A leitura na íntegra da CERGS revela, por exemplo, um texto deveras aberto à participação popular e à 
execução de serviços públicos. Leia-se, para fins didáticos, o art, 19 da CE: 
Art. 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios, 
visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõe, 
observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da 
participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 7, de 28/06/95) I - os cargos e funções públicos, criados por lei em número e com 
atribuições e remuneração certos, são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais; II 
- a lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los e ao deixá-los, devem declarar os 
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Desta feita, na linha do que pontua Sundfeld (2017, p. 128) o Direito 

Administrativo pátrio não pode, salvo através de um grande artificialismo, ser visto 

como um sistema fechado. Cumpre reconhecer a pluralidade de normas sobre a 

administração pública que refletem o que o autor chama de “confederação 

assimétrica de regimes jurídicos singulares e heterogêneos”. O contexto das 

normas administrativistas tanto é esse, que a própria edição da recente Lei nº 

13.655/2018, conforme referido alhures, demonstra a lacuna jurídica acerca da 

hermenêutica apropriada ao tal área do conhecimento jurídico.  

A nova legislação, ao presumir que a aplicação dos princípios 

constitucionais do art. 37, caput, em decisões controladoras e judiciais não 

refletiria o estado da arte do contexto fático-jurídica da gestão pública brasileira, 

rechaça uma interpretação fundamentada meramente em princípios (que não 

estejam bem argumentados na realidade empírica), e traz ao direito pátrio ideias 

de consequencialismo, empirismo e pragmatismo, não antes imaginadas para o 

âmbito legislativo público nacional75. 

Inobstante as reflexões acima, deveras relevantes ao ordenamento 

administrativista, é preciso ceder ao posicionamento trazido por Binenbojm (2014, 

p. 137) no sentido de que o administrador público se tornou um aplicador direto da 

Constituição Federal (e não apenas da legislação). Isso é, diante de uma 

determinada tomada de decisão discricionária, deverá ter preferência a alternativa 

que melhor atenda aos comandos constitucionais, especialmente os direitos 

fundamentais (a vinculação da Administração é à juridicidade administrativista e 

não mais à legalidade, meramente). Além do mais, pontua o Autor (2014, p.317) 

                                                                                                                                         
bens que compõem seu patrimônio, podendo estender esta exigência aos detentores de funções diretivas e 
empregos na administração indireta; III - a administração pública será organizada de modo a aproximar os 
serviços disponíveis de seus beneficiários ou destinatários; IV - a lei estabelecerá os casos de contratação de 
pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; V - 
a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão. 
 
75 Não raro, os juristas se valem da utilização de princípios para expor as razões pelas quais entendem que 
um determinado ato é ofensivo à ordem jurídica. Sundfeld (2017, p. 186) constata o perigo da utilização de 
princípios, de forma vaga, como argumento em uma dada situação, que muitas vezes são desatualizados, 
superficiais ou capazes de distorcer a própria realidade, relegando, por vezes, o próprio direito positivo em 
face de provérbios jurídicos. Um exemplo citado pelo mesmo autor é o princípio do interesse público, que 
poderia ser referido em um debate como um truque para camuflar a falta de argumentos consistentes. Aliás, 
a retórica argumentativa utilizada em procedimentos de convencimento já havia sido denunciada por Warat 
(1995), de forma que em determinados discursos é possível que ocorra uma estereotipização, ou seja, o 
jurista se vale de palavras com alto grau de persuasão e que encobrem juízos de valor  e ideológicos 
inseridos no significante. 
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que autoridades administrativas independentes estariam melhor habilitadas que a 

Administração Central para exercer competências que se comunicam com o 

sistema de direitos fundamentais e com o principio democrático. 

As reflexões do Autor acima muito provavelmente não carregam as 

respostas para a angústia central desse ensaio, calcada na reflexão sobre o 

modelo de competências federativas constante no texto magno nacional – que 

não privilegia a diversidade institucional brasileira. Pelo contrário, provoca ainda 

mais o debate, ao reconhecer que, a despeito da tentativa de unidade da 

administração pública por meio das competências federais, a inflação de normas 

constitucionais sobre matérias administrativistas e a utilização da Constituição 

Federal como referência de coerência da matéria não trouxe ao ordenamento 

jurídico a segurança jurídica que se espera e, tampouco, estimulou o 

cumprimento de direitos. 

Nesse sentido, é possível pensar na Lei nº 9.717/1998 que disciplina os 

regimes próprios de previdência social76. No seu art. 5°, § 1°, é disposto o 

seguinte: “Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 

4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline a 

matéria. (Redação dada pela MP nº 2.187-13, de 2001)”. Vê-se, portanto, que a 

União resguardou para si a referida competência legislativa.  

No entanto, o § 3° do art. 24 da CF/88 refere que: “Inexistindo lei federal 

sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades”. Depura-se da leitura de tais regras que a União 

expandiu a sua competência ao vedar que lei não federal disponha sobre a 
matéria e, ao mesmo tempo, é inerte e não legisla acerca da aposentadoria 
especial dos servidores públicos.  

Resulta do exposto que os Estados-membros ficam passivos e o poder 

judiciário precisa resolver as questões pontuais sobre a matéria que lhe sejam 

demandadas, o que faz mediante a aplicação da Lei nº 8.213/1991 (vide súmula 

                                              
76 Em que pese se reconheça a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito Administrativo, 
inegavelmente há uma intrínseca relação, o que permite a abordagem proposta, especialmente quando se 
observa que a relação jurídica abrange servidores titulares de cargo efetivo e Estado e que o cumprimento de 
determinados requisitos para aposentadoria muitas vezes dependem de questões relacionadas a própria vida 
funcional dos agentes públicos, regulamentadas em normas administrativistas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2187-13.htm#art8
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vinculante nº 33), que obviamente não atenta para as peculiaridades do serviço 

público e seu regime de pessoal.  

Em suma, a narrativa desse imbróglio permite observar que tanto o 
Direito Administrativo como o Previdenciário têm operado como um fim em 
si; como um obstáculo à concretização de um direito previsto no texto 
constitucional. Registra-se que a crítica aqui aventada não é quanto à escolha 

do constituinte de disciplinar uma modalidade de aposentadoria especial no texto 

constitucional, que parece condizente como o argumento da federação em sua 

dimensão de unidade, pois é razoável que as regras sejam uniformes em todo 

território nacional. A insurreição se dirige à impossibilidade de se 
regulamentar a matéria em outro ente federado, diante da inércia do 
Congresso Nacional. Quando isso ocorre, o direito opera como um fim em 
si, e não como instrumento para concretização de outros direitos. 

Ohlweiler (2017), dialogando com Dworkin (2012), traduz com pertinência o 

Direito Administrativo enquanto conceito interpretativo voltado para um propósito 

constitucional:  

Dessa forma, o Direito Administrativo, como conceito 
interpretativo, mira para as práticas jurídicas – para o mundo da 
vida – procurando compreender o seu caráter hermenêutico, bem 
como desvelar o propósito construído intersubjetivamente de criar 
condições para uma boa vida dos cidadãos, isto é, que possam 
viver com dignidade (Dworkin, 2012, p. 414) e, nestes termos, 
igualdade, liberdade e autoridade formam uma unidade 
hermenêutica no Estado Democrático de Direito (2017, p. 29). 

 

É inquestionável que cabe aos Poderes do Estado concretizar direitos 

fundamentais e que isso se perfaz mediante o instrumental do Direito Público. 

Mas, o desenho institucional de competências federativas permite isso? A 

resposta certamente não é simples e, de qualquer forma, a avaliação empírica 

dessa realidade não pode nos afastar do ideal maior do Estado de Direito 

brasileiro positivado na Constituição de 1988 que leva em conta que as regras e 

princípios de Direito Administrativo não constituem um fim em si. Isso, pois tais 

regras foram constituídas para concretizar o extenso catálogo de direitos e 
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garantias fundamentais, assim como os objetivos e os fundamentos da República 

– , além de viabilizar a governabilidade dos Estados-membros e Municípios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este breve ensaio busca promover a revisão ou exame crítico dos 

fundamentos da constitucionalização federal de matérias que bem poderiam ser 

versadas diretamente pelos demais entes políticos. Evidentemente que não se 

aprofundou o debate das matérias, visto a complexidade de uma análise desta 

monta e a finalidade aqui posta de tão-somente suscitar a reflexão.  

Ousa-se, no entanto, a constatar que o modelo de federação adotado pelo 

constituinte permite que o arranjo constitucional seja rediscutido. Esse novo olhar 

poderia abrir os campos de conformação do poder constituinte decorrente, o que 

evidenciaria uma primazia pela diversidade, própria da federação. Também, 

permitiria um enfrentamento mais franco dos complexos problemas da 

Administração Pública, a ser solvido pelos próprios entes federativos. Isso tudo 

sem descurar da unidade da federação, em temas que são pertinentemente 

objetos de uma comunhão de interesses, objetivos e obrigações. 

Nesse sentido, o argumento da federação, especialmente quanto aos 

aspectos de unidade e diversidade, tem cabimento no processo legislativo que 

visa deliberar sobre as matérias que teriam melhor acolhimento no texto 

constitucional federal ou estadual e, quem, sabe na legislação ordinária.  

Em outros termos, ao se compreender que as perspectivas de unidade e 

diversidade da federação são argumentos para a alocação de regras de Direito 

Administrativo no ordenamento jurídico, qualificar-se-ia o discurso de 

fundamentação a cargo do poder legislativo, levando em conta uma preocupação 

com a própria razão de existir do Direito Administrativo. 

Por fim, a insatisfação em relação à postura dogmática de simplesmente 

descrever o fenômeno jurídico permite que se pondere sobre a própria finalidade 

do Direito Administrativo. O que se conclui, até o momento, é uma necessidade 

de se censurar a postura egocêntrica do regime administrativista, que vislumbra 

um fim em si. Contrariamente a tal postura, o Direito Administrativo não pode 
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olvidar de seu propósito vital, que no paradigma do Estado Democrático de Direito 

encontra esteio quando se revela sensível à concretização de direitos e garantias 

fundamentais. 
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Resumo: Os resultados dos testes nacionais e internacionais de aprendizado 
atestam objetivamente a existência de um problema de qualidade na 
educação nacional. Sensível a este cenário, o Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Sul desenvolveu metodologia para realizar auditorias 
operacionais nas redes municipais de ensino fundamental, visando avaliar a 
qualidade do ensino ofertado pelos municípios gaúchos e identificar 
oportunidades de melhoria nos processos de gestão educacional. Para a 
construção desta metodologia, foram utilizados, a partir da aplicação do 
método dedutivo, estudos da literatura educacional baseada em evidências, a 
qual se propõe a identificar através de técnicas estatísticas quais são os 
aspectos que influenciam no aprendizado dos alunos. Além da apresentação 
da metodologia desenvolvida e de seus referenciais teóricos, o presente 
artigo expõe os achados de três auditorias realizadas no exercício de 2017 
em redes municipais do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Palavras-chave: Educação baseada em evidências; Ensino fundamental; 
Qualidade; Auditoria; TCE/RS. 
 
Sumário: 1 Introdução – 2  Os fatores que impactam – 3 Metodologia da 
auditoria das redes municipais de ensino – 4 – Conclusão – Referências 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos impactos da crise econômica que o país tem atravessado 

desde 2014, culminando com a queda real na arrecadação de impostos, os 

valores totais investidos em educação pelos municípios do Rio Grande do Sul 

aumentaram. Considerando que o artigo 212 da Constituição Federal determina 

                                              
∗ Artigo apresentado no IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado entre 17 e 19 
de outubro de 2018 em Fortaleza/Ceará. 



 

 
122 

 

 

que os municípios apliquem obrigatoriamente o mínimo de 25% da receita de 

impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, verificou-

se que os valores reais liquidados pela totalidade dos municípios do Rio Grande 

do Sul na função Educação entre 2010 e 2017 se elevaram em 30,48%. Em 

valores corrigidos pelo IPC-A até junho de 2018, a despesa em Educação em 

2010 foi de R$ 6.679.106.101,64. Esse montante subiu continuamente ano a ano, 

exceto em 2015, quando caiu – em termos reais – 2,42%. Em 2017 o valor total 

liquidado em Educação na soma de todos os municípios do Estado alcançou mais 

de R$ 8,5 bilhões (R$ 8.715.438.260,08). 

Não obstante o acréscimo do valor real investido em educação constata-

se que os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino muitas 

vezes não atingem os resultados esperados em termos de melhoria dos seus 

níveis de qualidade. 

Ademais, o Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014 – definiu 20 

metas para o país atingir no decorrer de sua vigência, que vai até 2024. A meta nº 

7 aborda especificamente a qualidade da educação, perseguindo um fomento à 

qualidade em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e 

da aprendizagem. Estabeleceu para 2021 a média nacional de 6,0 e 5,5 pontos 

no Ideb, para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, respectivamente. O 

Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é o indicador oficial e 

objetivo para verificação do cumprimento da meta de qualidade, de acordo com o 

que já previa o Decreto nº 6.094/2007, no Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação. As médias projetadas para 2021, vale dizer, correspondem a um 

sistema educacional de qualidade comparável com os países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para aferir a 

evolução do Ideb no período e a capacidade de se chegar à pontuação projetada 

para 2021, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) concebeu metas intermediárias para o Ideb. 

Os resultados do Ideb entre 2011 e 2015 nas redes públicas municipais 

de ensino fundamental do Rio Grande do Sul demonstram que o atingimento das 

metas intermediárias está se tornando mais difícil. Para os anos iniciais, em 2011, 

305 redes tinham metas intermediárias projetadas e 221 (72,46%) conseguiram 

atingir ou superar a meta. O percentual dos que alcançaram a meta foi a 76,53% 
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em 2013 e caiu para 67,71% em 2015, quando 93 das 288 redes que fizeram a 

prova e possuíam meta não conseguiram a pontuação esperada. Em relação aos 

anos finais do ensino fundamental a situação se mostrou mais grave, pois o 

percentual das redes públicas municipais que alcançaram a meta intermediária 

saiu de 52,17% em 2011 para 23,39% em 2013, vindo a 21,13% em 2015. Para 

essa etapa o Ideb de 2015 refletiu que 153 redes públicas municipais não 

atingiram a meta intermediária, das 194 que participaram do exame e tinham 

meta cadastrada. 

Os resultados do Rio Grande do Sul no Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes (PISA) de 2015 também apontam para a necessidade 

de elevar o nível do aprendizado. Nesse exame, realizado por 70 países, 

enquanto os estudantes gaúchos anotaram média de 411 pontos em Ciências, 

410 em Leitura e 385 em Matemática1, a nota média dos países da OCDE foi de 

493 em Ciências e em Leitura e 490 em Matemática. Esses dados demonstram a 

distância que o sistema educacional do RS como um todo tem a percorrer para 

alcançar uma educação de qualidade tomando como parâmetros aquelas nações. 

De forma a diagnosticar por que alguns municípios do Rio Grande do Sul 

não estão conseguindo alcançar os resultados parciais de evolução projetados 

para o Ideb ao mesmo tempo em que as despesas na função Educação 

continuaram se elevando, o Tribunal de Contas do Estado passou a fiscalizar, a 

partir de 2017, as redes públicas municipais de ensino fundamental dos 

municípios considerados mais críticos a partir da formulação de uma matriz de 

risco.  

O presente artigo busca explicitar a metodologia utilizada nestes trabalhos 

de fiscalização, os quais buscaram fundamentação teórica na área denominada 

“educação baseada em evidências”, que se caracteriza pela utilização de 

métodos estatísticos para a identificação dos elementos escolares e 

extraescolares que impactam no aprendizado dos alunos. 

Para tanto, após essa introdução é apresentada uma síntese dos estudos 

baseados em evidências que embasaram a metodologia desenvolvida pelo TCE-

                                              
1 Os dados disponibilizados no relatório “Brasil no PISA 2015: análises e reflexões sobre o desempenho dos 
estudantes brasileiros” não permitem filtrar as notas das escolas do Rio Grande do Sul por rede municipal, 
estadual e federal, nem pública ou privada. Sendo assim, a nota é a média de todas essas redes no Estado 
que participaram do exame, que corresponde a 35 escolas e 900 estudantes. 
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RS para a avaliação das redes municipais de ensino fundamental. Em seguida, 

adentrando especificamente nos trabalhos de fiscalização realizados, esclarece-

se a forma de identificação de municípios críticos – aqueles que receberam 

auditorias. Adiante, resumidamente apresentam-se os recursos usados para 

avaliar as redes municipais que receberam a fiscalização em 2017. Por último, 

destacam-se os resultados das auditorias com identificação de achados que 

podem contribuir para a melhoria da gestão das redes públicas municipais. 

 

2 FATORES QUE IMPACTAM NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS 
 

O cenário apresentado na introdução deste trabalho demonstra que, de 

modo geral, o aprendizado dos alunos verificado nos testes de aprendizado não 

tem acompanhado a evolução dos investimentos em educação realizados pelos 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 

Diante da clara necessidade de melhoria dos resultados educacionais e 

da aparente incapacidade de obtenção deste objetivo apenas com base na 

ampliação dos recursos, foi realizada revisão na literatura baseada em evidências 

a fim de saber quais são os fatores que realmente fazem diferença no 

aprendizado dos alunos. 

O campo da educação baseada em evidências caracteriza-se pela 

utilização de métodos científicos, especialmente técnicas estatísticas, para a 

validação de hipóteses na área educacional. Essa linha de pesquisas teve seu 

marco nos Estados Unidos a partir do relatório Equality of educational opportunity 

encomendado pelo Governo norte americano com o objetivo de subsidiar políticas 

de melhoria escolar. A principal conclusão deste documento foi a de que as 

variações de desempenho escolar eram explicadas muito mais pela condição 

socioeconômica dos pais dos alunos do que pelas características da escola 

(Coleman et al., 1966 apud Brooke & Soares, 2008). 

Desde então diversos estudos apresentaram conclusões similares, 

demonstrando que a posição socioeconômica das famílias exerce influência maior 

do que a escola no aprendizado dos alunos (Rutter et al., 1979; Hanushek, 1979; 

Willms, 1992 e Lee, 2000 apud Elacqua et al., 2015). 
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A despeito da constatação de que os fatores externos explicam a maior 

parte dos resultados educacionais, uma segunda geração dos estudos baseados 

em evidências demonstrou que fatores internos à escola também apresentavam 

efeitos positivos no aprendizado dos estudantes (Elacqua et al., 2015). 

De acordo com estes estudos, denominados de pesquisas em eficácia 

escolar, são os fatores internos que justificam as diferenças de desempenho entre 

escolas com alunos sujeitos a condições socioeconômicas semelhantes. Neste 

contexto, surgiu o conceito de escolas eficazes, que são “aquelas que produzem 

resultados acima dos esperados em função do que não depende da escola, ou 

seja, os fatores genéticos e socioeconômicos que caracterizam a trajetória dos 

alunos” (Elacqua et al., 2015, p.116).  

De modo geral, as pesquisas de eficácia escolar buscam identificar, 

através da aplicação de técnicas estatísticas, quais são os fatores internos 

comuns às escolas eficazes, ou seja, quais aspectos da realidade escolar podem 

causar um ganho de desempenho no aluno. 

Visando aplicar estes conhecimentos para definir procedimentos de 

auditoria que fossem aptos a identificar processos de nível de governo ou de 

secretaria que impactassem na qualidade do ensino, foram aprofundados os 

estudos relacionados a três grandes grupos capazes de albergar características 

comuns das escolas eficazes apontadas pelas evidências, quais sejam: qualidade 

do professor, qualidade do diretor e qualidade do clima escolar. 

Quanto ao impacto da qualidade do professor, estudos internacionais 

analisados por Barros (2010) revelam que “um aluno que estuda com os melhores 

professores da rede (os 20% melhores quanto ao desempenho de seus alunos), 

em vez de ter aula com os piores professores (os 20% com pior desempenho de 

seus alunos), aprende cerca de 70% a mais do que o aprendizado médio dos 

alunos durante o ano letivo”. 

No estudo “Professores Excelentes – Como melhorar a aprendizagem dos 

estudantes na América Latina e no Caribe”, publicado pelo Banco Mundial – BID, 

é reconhecido o impacto dos fatores extraescolares (nível socioeconômico dos 

pais e cuidados na primeira infância), mas também são apontadas evidências de 

que, dentro da escola, a atuação do professor exerce grande influência no 

aprendizado do aluno (Bruns & Luque, 2014, p. 5): 
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Se os benefícios econômicos de investimentos em Educação se 
baseiam na sua eficácia em produzir aprendizagem dos alunos, 
surge a questão crítica: o que impulsiona a aprendizagem? Os 
antecedentes familiares dos estudantes (nível educacional dos 
pais, situação socioeconômica e condições em casa, tais como 
acesso a livros) permanecem o fator mais forte na previsão de 
resultados do ensino. Um conjunto crescente de pesquisas 
confirma a importância de políticas para proteger a nutrição, 
saúde, estimulação cognitiva e desenvolvimento socioemocional 
dos primeiros anos de vida. Mas na última década as pesquisas 
também demonstraram que, uma vez na escola, nenhum outro 
fator é mais crítico do que a qualidade dos professores. 
Um volume cada vez maior de dados de testes dos estudantes, 
particularmente nos Estados Unidos, que permite aos 
pesquisadores medir o “valor agregado” de cada professor no 
decorrer de um único ano letivo, gerou clara evidência dos 
diversos graus eficácia dos professores, até na mesma escola e 
na mesma série. Os alunos com um professor mais fraco podem 
dominar 50% ou menos do currículo para aquela série; alunos 
com um bom professor têm um ganho médio de um ano; e 
estudantes com professores excelentes avançam 1,5 série ou 
mais (Hanushek & Rivkin 2010; Rockoff 2004). 
A pesquisa mais recente mostra que o contato com um único 
professor altamente eficaz aumenta as taxas de participação no 
ensino superior e a renda subsequente de um aluno (Chetty, 
Friedman & Rockoff, no prelo). Uma série de excelentes ou maus 
professores durante vários anos multiplica esses efeitos e pode 
levar a hiatos intransponíveis nos níveis de aprendizagem dos 
alunos. Nenhum outro atributo das escolas se aproxima desse 
impacto sobre o desempenho dos estudantes. 

 

Sobre a qualidade do diretor, Elacqua et al. (2015, p. 119) citam que 

estudos realizados com base na revisão das pesquisas internacionais “indicam 

que o efeito do diretor é o segundo mais significativo para a aprendizagem na 

escola, entre todos os fatores intraescolares que contribuem para a aprendizagem 

dos alunos.” 

Os mesmos autores apontam, com base em testes econométricos, que o 

impacto da atuação de um diretor pode ser maior do que a de um professor, haja 

vista que “um diretor eficaz pode afetar todos os alunos em uma escola, enquanto 

o professor impacta apenas os seus próprios alunos” (Elacqua et al., 2015, p. 

125). 

Em âmbito nacional, o estudo “O impacto da liderança dos diretores sobre 

os resultados dos alunos das escolas de ensino médio do Estado do Rio de 

Janeiro” analisou as relações verificadas entre as práticas de liderança de 744 
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diretores da rede pública estadual do Rio de Janeiro2 e o resultado obtido por 

suas escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro 

(IDERJ), no período de 2010 a 2013, concluindo que (School of Education da The 

University of Nottingham, Universidade Federal Fluminense, 2015, p.25): 
 

Houve associações, estaticamente significativas, entre práticas e 
a qualidade da liderança dos diretores, seus valores educacionais, 
a melhoria das condições e da cultura da escola, com seus 
resultados medidos pelo IDERJ, a saber: a) melhoria nas 
condições da escola; b) melhoria na frequência; e c) melhoria na 
motivação dos alunos para o aprendizado. 

 

Conjugando os resultados da pesquisa realizada com os diretores do 

Estado do Rio de Janeiro com evidências da literatura internacional, este estudo 

aponta cinco qualidades e práticas essenciais de liderança, quais sejam: a) 

capacidade de apontar um “rumo” para a escola; b) desenvolvimento de pessoas; 

c) envolvimento com os professores para melhoria da escola; d) utilização de 

dados de avaliação para gestão da escola e; e) distribuição da liderança com a 

equipe da escola (para outras pessoas e para a equipe de gestão). 

O impacto da liderança do diretor para a qualidade do ensino também foi 

constatada por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas que identificaram, a 

partir do exame de dez escolas paulistas cujos alunos possuíam o mesmo perfil 

socioeconômico, que as diferenças de resultado na Prova Brasil 2007 poderiam 

ser explicadas, em grande medida, pela combinação de quatro fatores: “qualidade 

do corpo diretivo, liderança empreendedora e visão sistêmica do diretor, clima 

organizacional3 e capacidade de incorporar as avaliações à vida escolar” 

(Abrúcio, 2010). 

Por sua vez, o terceiro fator analisado, clima escolar, designa a qualidade 

do ambiente emocional da escola, o que compreende aspectos como a sensação 

de segurança, o sentimento de cooperação entre professores, o relacionamento 

                                              
2 Durante o processo, 1.021 diretores da rede estadual de ensino responderam a um questionário com 163 
afirmações distribuídas em três grandes dimensões: ‘Práticas de liderança’, ‘Distribuição de liderança’ e 
‘Condições da escola e do clima disciplinar’. Para o resultado geral, foram consideradas as respostas de 744 
gestores. Desses, 452, ou seja, 61% mostraram evolução nos indicadores de suas escolas. 
 
3 Importante mencionar que o mesmo estudo aponta que o clima organizacional pode ser modulado pela 
liderança dos gestores escolares. 
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entre alunos e entre alunos e professores, a expectativa dos professores quanto 

ao aprendizado dos alunos e a relação com a comunidade. 

Conforme revisão bibliográfica realizada por Canguçu (2015, p. 50), é 

possível encontrar na literatura várias definições de clima escolar: 

 
Para Casassus (2002), o bom clima escolar é a situação em que 
os alunos se dão bem com os colegas, não há brigas, as relações 
são harmoniosas e não há interrupções nas aulas. 
Na pesquisa de Mella (2002), foram considerados, como 
componentes do clima escolar, o trabalho em equipe dos 
professores, a abertura para mudanças, o espírito não autoritário, 
a afetividade e confiança, o respeito mútuo e a relevância da 
brincadeira como meio de fazer da escola um lugar prazeroso. 
Por fim, Campos (2006) define o clima escolar como algo 
associado ao prazer dos alunos em irem à escola e o desejo de 
aprender o que os professores ensinam, sendo de natureza 
subjetiva porque passa pela sensação e percepção dos alunos. 
[...] 
Na pesquisa realizada por Costa & Cunha (2009), elementos 
subjetivos e objetivos estão presentes na definição de clima 
escolar. 

 

A despeito da ausência de uma definição exata dos elementos que 

compõem o clima escolar e até mesmo de sua delimitação conceitual com relação 

ao clima organizacional, o importante para o presente trabalho é a constatação de 

que diversos estudos reconhecem o impacto dos aspectos relacionados ao 

ambiente emocional da escola no aprendizado dos alunos. 

Nessa linha, o Primeiro Estudo Regional Comparativo e Explicativo 

(Perce) realizado pelo Laboratório Latino Americano de Avaliação da Qualidade 

da Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), sobre a qualidade da Educação na América Latina, constatou, a 

partir de dados fornecidos por treze países, durante o período de 1995 a 2000, 

que dentre trinta variáveis, a existência de um ambiente emocional favorável em 

sala de aula influi mais na aprendizagem do que a combinação de todos as 

demais (Unesco, 2001, p.75): 
 

Clima del aula. Los efectos asociados con el clima del aula se 
mostraron particularmente impresionantes, dado que sugieren que 
los puntajes de los estudiantes que pertenecen a cursos donde los 
alumnos no se importunan entre sí, donde las peleas ocurren muy 
rara vez y, donde los estudiantes son buenos amigos entre sí, 
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estos obtienen puntajes mucho más altos que aquellos de cursos 
donde tales hechos son de común ocurrencia. 
[...] 

Sin embargo, el descubrimiento más importante consiste en que el 
clima favorable para el aprendizaje en el aula, por si solo influye 
más en los aprendizajes que el efecto combinado de todos los 
demás factores. 

 

Esta constatação foi confirmada no Segundo Estudo Regional 

Comparativo e Explicativo (Unesco, 2008, p. 178):  
En un mensaje alentador para todos los sistemas educativos, el 
SERCE ha podido constatar en su avance del estudio de factores 
asociados, que las escuelas pueden hacer una importante 
contribución al desempeño de los estudiantes. Si bien los factores 
de contexto socioeconómico tienen una influencia poderosa en el 
rendimiento, las variables asociadas a la escuela pueden 
contribuir significativamente a disminuir las desigualdades de 
aprendizaje asociadas a disparidades sociales. En concordancia 
con lo observado en el PERCE, el clima escolar es la variable que 
mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. 
Por tanto, la generación de un ambiente de respeto, acogedor y 
positivo es esencial para promover el aprendizaje entre los 
estudiantes. 
 
 

Para além de apontar os fatores que podem predizer um maior 

desempenho dos alunos, os estudos baseados em evidências também apontam 

quais são os elementos ligados à educação que não se correlacionam com os 

níveis de aprendizagem dos alunos. 

Dentre esses, destaca-se, por sua recorrência nos debates educacionais, 

o investimento em educação. De acordo com quatro estudos nacionais (Amaral & 

Menezes-Filho, 2008; Nascimento, 2007; Menezes Filho & Oliveira, 2014 e 

Instituto Alfa e Beta, 2015) revisados por Elacqua et al. (2015), não há correlação 

significativa entre gastos por aluno e desempenho acadêmico, constatação 

corroborada por diversos estudos internacionais. 

Ainda assim, os autores atestam que não é possível concluir que os 

recursos não importam, mas sim que para melhorar o desempenho acadêmico 

não basta simplesmente aumentar os investimentos, pois acima de certo patamar, 

os investimentos deixam de afetar o desempenho dos alunos (Elacqua et al., 

2015). 
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Portanto, denota-se que a literatura baseada em evidências pode 

contribuir significativamente para a atividade fiscalizatória dos Tribunais de 

Contas na área da Educação. Em especial, as pesquisas relacionadas ao impacto 

de fatores externos no ambiente escolar mostram-se essenciais para a seleção de 

municípios auditados, uma vez que revelam que a utilização dos indicadores 

educacionais de forma descontextualizada dos fatores socioeconômicos pode 

indicar erroneamente os municípios com maiores dificuldades em garantir um 

ensino de qualidade. Com a mesma importância se apresentam as pesquisas de 

eficácia escolar, as quais demonstram quais processos educacionais apresentam 

maior relação com o aprendizado, o que pode ser um critério de relevância para a 

definição das questões de auditoria. 

 

3 METODOLOGIA DA AUDITORIA DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO 
 
3.1 Definição de etapas 

 

Com base nos referenciais teóricos apresentados na seção anterior, foi 

desenvolvida metodologia para a realização de fiscalizações operacionais nas 

redes municipais do Estado do Rio Grande do Sul, a qual contempla as seguintes 

fases: 

a) identificação dos municípios através da utilização de matriz matemática 

de risco; 

b) realização de diagnóstico dos resultados educacionais, a partir da 

comparação com municípios do Estado do Rio Grande do Sul com condições 

socioeconômicas semelhantes, identificados através de técnica de análise de 

cluster; 

c) análise da disponibilidade de insumos educacionais – recursos físicos, 

humanos e orçamentários, a fim de identificar situações de carência ou de 

utilização ineficiente destes recursos; 

d) análise de três fatores internos de gestão escolar que, de acordo com 

as evidências, apresentam impacto no aprendizado dos alunos: qualidade do 

professor, qualidade do diretor e qualidade do clima escolar.  
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Nas próximas subseções cada uma destas fases será apresentada com 

maior profundidade, bem com serão expostos, a título exemplificativo, achados 

das auditorias realizadas durante o exercício de 20174. 

3.2 Seleção dos municípios auditados 
 

Para encontrar os municípios gaúchos nos quais a realização de auditoria 

com viés operacional sobre a rede municipal de ensino fundamental se mostrava 

mais necessária e apresentava maior potencial de impacto social, foi construída 

uma “matriz de risco”, através da qual os indicadores educacionais de cada ente 

foram enquadrados em três quesitos: criticidade, relevância e materialidade.  

Deste modo, foram atribuídos os seguintes significados a estes critérios: 

a) materialidade: com peso de 5% do total da matriz, é representada pela 

despesa liquidada por município na Subfunção Ensino Fundamental; 

b) relevância: representada pelo número de matrículas no Ensino 

Fundamental da Rede Municipal, também com peso de 5% na equação de risco; 

c) criticidade: correspondendo a 90% da pontuação da matriz, apresenta 

uma dimensão quantitativa e outra qualitativa. A primeira é representada pela taxa 

de atendimento às crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade no ensino 

fundamental. Já a segunda apresenta dois critérios, um relacionado à eficiência 

(fração da meta do Ideb atingida em razão do gasto por aluno) e outro ligado à 

eficácia (nota média da Prova Brasil corrigida pelo IDH-Renda). 

Com base nestes critérios, Porto Alegre foi o único Município enquadrado 

na classificação “risco alto” e seis Municípios foram identificados como de risco 

médio alto, quais sejam: São Francisco de Paula, Rio Pardo, Triunfo, Alegrete, 

Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. 

Considerando que no exercício de 2016 a rede municipal de Ensino 

Fundamental de Porto Alegre já havia sido auditada, no exercício de 2017 foram 

realizadas auditorias temáticas nas demais redes acima citadas. 

 

3.3 Diagnóstico dos resultados educacionais 
 

                                              
4 Foram auditados no exercício de 2017 os Municípios de São Francisco de Paula, Rio Pardo e Triunfo, todos 
selecionados a partir da matriz de risco apresentada na subseção 3.1 do presente trabalho. 



 

 
132 

 

 

O segundo passo após a seleção dos municípios para a realização de 

auditoria in loco, ainda na fase de planejamento, consistiu na análise dos 

indicadores da educação municipal, o que foi feito com vistas a identificar se a 

situação de risco apontada pela matriz realmente refletia um déficit na qualidade 

do ensino.  

Para o cumprimento destes objetivos, foi analisado o desempenho da 

rede municipal em três indicadores oficiais disponibilizados pelo Inep: 1) Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb; 2) Avaliação Nacional de 

Alfabetização – ANA e, 3) Taxa de Distorção Idade Série. 

De acordo com o Decreto Federal nº 6.094, de 24 de abril de 2007, 

relativo à implantação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o 

Ideb é o indicador oficial de qualidade da educação básica nacional. O índice 

reúne dados sobre o rendimento escolar (fluxo escolar representado pela taxa de 

aprovação) e sobre o desempenho dos alunos (resultado médio dos estudantes 

do 5º e do 9º ano em testes de português e matemática - Prova Brasil para as 

redes públicas), os quais são consolidados para a apresentação bianual de 

resultados para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

O segundo indicador utilizado, a Avaliação Nacional de Alfabetização – 

ANA, consiste em exame censitário, também aplicado pelo Inep, envolvendo os 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas, com o objetivo 

principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa, Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das 

redes públicas. 

Os resultados da ANA são apresentados em escalas progressivas de 

proficiência, sendo que para cada modalidade o Inep define quais são os níveis 

que representam o aprendizado adequado dos alunos: a) leitura – níveis de 

proficiência 2, 3 e 4; b) escrita – níveis de proficiência 4 e 5 e c) Matemática – 

níveis de proficiência 3 e 4. 

Por sua vez, a Taxa de Distorção Idade Série consiste em indicador 

desenvolvido pelo Inep que aponta o percentual de alunos que tem dois anos ou 

mais do que a idade adequada para cursar determinada etapa educacional. 

Tendo em vista o reconhecido impacto que os fatores extraescolares, em 

especial o nível socioeconômico das famílias, exercem no desempenho 
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acadêmico dos alunos, a metodologia desenvolvida previu a contextualização 

destes indicadores através da comparação do resultado educacional apresentado 

pelas redes municipais auditadas com os resultados de outros 19 municípios com 

perfil socioeconômico semelhante.  

Assim, por meio da técnica de análise de cluster5, identificou-se um grupo 

de municípios que ficam próximos no espaço quando considerados os seguintes 

indicadores socioeconômicos: Índice de Desenvolvimento Humano Renda – 

IDHR/2010, Índice Fuzzy de Pobreza – IFP/20106, Índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico – (IDESE) 2014 e percentual de mães chefes de família sem 

ensino fundamental completo e com filhos menores de 15 anos/2010. 

Nas tabelas a seguir são apresentados os indicadores de perfil social e de 

resultados educacionais dos três municípios que receberam auditoria temática da 

educação em 2017. 
 

Tabela 1 – Indicadores socioeconômicos e educacionais de São Francisco de Paula e do cluster 
de comparação 

Tipo de 
indicador Avaliado Indicador 

Resultado 
em São 

Francisco 
de Paula 

Média 
do 

cluster 

Posição 
de SFP no 

cluster* 

Socioeconômic
o Município 

IDH-M Renda 0,701 0,692 5º 
IFP 0,2817 0,2703 12º 
Idese 0,662 0,673 16º 
% MCFSFCFM 27,87 25,00 3º 

Educacional 

Anos 
iniciais do 

ensino 
fundament

al 

Nota Ideb 2015 4,10 5,10 20º 
% atingimento da 
meta 89,13 99,33 20º 
Prova Brasil 2015 4,35 5,70 20º 
Fluxo escolar 2015 0,9431 0,8953 6º 

Anos finais 
do ensino 
fundament

al 

Nota Ideb 2015 3,80 4,13 15º 
% atingimento da 
meta 82,61 93,12 15º 
Prova Brasil 2015 4,45 5,08 19º 
Fluxo escolar 2015 0,8457 0,8109 9º 

Ana (3º 
ano do 
ensino 

fundament
al) 

% AA Leitura 85,35 82,69 8º 
% AA Escrita 74,56 69,44 10º 

% AA Matemática 
46,93 42,71 9º 

                                              
5 Realizada através da utilização do software estatístico R. 
6 A pesquisadora que criou o indicador – publicado no artigo que consta nas referências bibliográficas – após 
contato, enviou para a equipe técnica do TCE/RS a relação de IFP para todos os municípios do Rio Grande 
do Sul. 
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RPM % Distorção Idade 
Série 16,10 26,41 1º 

* Considerando 20 municípios. 
Legendas: 
IDH-M Renda: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010). 
IFP: Índice Fuzzy de Pobreza (2010). 
Idese: Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (RS, 2014). 
% MCFSFCFM: Percentual de mães chefes de família, sem fundamental, com filho(s) menor(es) de 15 anos, 
no total de mães chefes de família, com filho menor (2010). 
% AA: Percentual de alunos com aprendizado adequado. 
RPM: Rede pública municipal. 
 

Tabela 2 – Indicadores socioeconômicos e educacionais de Triunfo e do cluster de comparação 

Tipo de 
indicador Avaliado Indicador Resultado 

em Triunfo 
Média 

do 
cluster 

Posição 
de Triunfo 
no cluster 

Socioeconômi
co Município 

IDH-M Renda 0,717 0,7227 12º 
IFP 0,2514 0,2416 10º 
Idese 0,778 0,763 6º 
% MCFSFCFM 44,24 45,75 8º 

Educacional 

Anos iniciais 
do ensino 

fundamental 

Nota Ideb 2015 4,80 5,61 20º 
% atingimento da 
meta 94,12 104,61 17º 
Prova Brasil 2015 5,40 5,95 17º 
Fluxo escolar 2015 0,886 0,939 17º 

Anos finais 
do ensino 

fundamental 

Nota Ideb 2015 3,90 4,45 17º 
% atingimento da 
meta 73,58 89,68 18º 
Prova Brasil 2015 4,78 5,17 17º 
Fluxo escolar 2015 0,814 0,860 15º 

Ana (3º ano 
do ensino 

fundamental
) 

% AA Leitura 75,02 86,37 18º 
% AA Escrita 69,28 79,67 15º 
% AA Matemática 42,18 54,99 16º 

RPM % Distorção Idade 
Série 17,88 16,87 12º 

 
Tabela 3 – Indicadores socioeconômicos e educacionais de Rio Pardo e do cluster de comparação 

Tipo de 
indicador Avaliado Indicador 

Resultado 
em Rio 
Pardo 

Média 
do 

cluster 

Posição de 
Rio Pardo 
no cluster 

Socioeconômi
co Município 

IDH-M Renda 0,702 0,704 10º 
IFP 0,2207 0,2304 6º 
Idese 0,686 0,687 11º 
% MCFSFCFM 48,07 48,52 8º 

Educacional Anos iniciais 

Nota Ideb 2015 4,20 4,99 20º 
% atingimente da 
meta 82,35 100,26 20º 
Prova Brasil 2015 4,64 5,56 20º 
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Fluxo escolar 2015 0,901 0,897 10º 
Ana (3º ano 
do ensino 

fundamental
) 

% AA Leitura 79,70 79,75 10º 
% AA Escrita 75,49 69,15 7º 
% AA Matemática 44,21 38,40 7º 

RPM % Distorção Idade 
Série 28,21 24,92 14º 

 

Conforme se percebe, especialmente em relação ao Ideb, as três 

localidades auditadas apresentaram resultados abaixo do esperado a partir do 

nível socioeconômico dos respectivos municípios, fato que permite concluir que 

estas redes locais de ensino poderiam ter sido mais eficazes em sua tarefa de 

promover um aprendizado adequado em seus alunos. 

 

3.4 Análise dos insumos  
 

Na metodologia desenvolvida pelo TCE-RS, a análise de insumos 

educacionais buscou atender duas finalidades primordiais: 1) identificação da 

escassez de algum recurso que possa justificar os resultados educacionais 

indesejados; 2) identificação da utilização ineficiente de algum insumo. 

Para realizar essas análises, foram colhidos dados referentes aos 

seguintes elementos: recursos físicos (infraestrutura das escolas), recursos 

orçamentários e financeiros (previsões orçamentárias, valor aplicado em MDE e 

valor gasto por aluno) e recursos humanos (número de professores, número de 

alunos por professor, formação inicial do corpo docente e remuneração da 

categoria). 

Esses dados foram obtidos através do censo escolar e do 

encaminhamento de requisições para os órgãos auditados. E para a realização 

das análises foram realizadas comparações com outros municípios do cluster 

socioeconômico. 

A título de exemplo, destacam-se alguns dos achados de auditoria quanto 

a esses temas: 

a) descentralização de unidades escolares implicando em muitas escolas 

com pouquíssimos alunos, salas multisseriadas, aumento do custo de transporte 

escolar e da manutenção de escolas; 
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b) infraestrutura média instalada das escolas da rede (rede de água e 

esgoto, banda larga, laboratórios) abaixo da média do cluster, evidenciando 

oportunidades de ação para melhoria das instalações físicas; 

c) realização parcial e insuficiente do Plano Plurianual no que diz respeito 

ao aspecto orçamentário da educação, sem especificação detalhada de metas, 

programas, ações e produtos. Completa ausência de vinculação entre orçamentos 

e metas do PPA; 

d) retorno do Fundeb negativo em decorrência baixo percentual de 

atendimento da rede pública municipal de ensino fundamental, em relação à rede 

estadual. 

 

3.5 Análise dos fatores internos de gestão  
 

Conforme já mencionado no presente artigo, a revisão da literatura 

baseada em evidências demonstrou que, dentre outros elementos da realidade 

escolar, a qualidade do professor, do diretor e do clima escolar são fatores que 

podem impactar positivamente o aprendizado dos alunos. 

Desta feita, a metodologia de exame desenvolvida estabeleceu, em 

relação a cada um destes fatores, a realização de três abordagens: 

a) revisão bibliográfica das evidências disponíveis sobre o assunto; 

b) exame da realidade do município auditado por meio dos seguintes 

procedimentos de auditoria: encaminhamento de requisições de informações e 

documentos à respectiva Secretaria Municipal de Educação, visitas às escolas 

municipais (selecionadas as que apresentaram os melhores e os piores 

desempenhos no Ideb 2015, considerando o nível socioeconômicos dos alunos), 

entrevistas com diretores escolares, realização de grupo focal com os membros 

dos conselhos municipais de educação e com as equipes diretivas das secretarias 

municipais de educação e consulta aos dados do Inep (especialmente aos 

questionários contextuais respondidos por alunos, professores e diretores durante 

a aplicação da Prova Brasil em 2011, 2013 e 2015); 

c) verificação das boas práticas desenvolvidas por municípios e estados 

brasileiros, com a identificação de experiências que se aproximam do 

recomendado pelos estudos baseados em evidências. 
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A fim de demonstrar os resultados destas abordagens, citam-se os 

achados de auditoria que foram identificados nos municípios auditados em 2017, 

portanto situações que foram comuns em três municípios com baixos resultados 

educacionais. 

 

3.5.1 Quanto à qualidade do professor 
 
a) Ausência de documento prevendo mapeamento de competências para 

o cargo de professor, documento este que ao elencar os conhecimentos, 

habilidades e atitudes esperadas dos docentes de cada etapa da Educação 

Básica, poderia orientar a seleção, a avaliação e a capacitação dos professores; 

b) Realização de concursos públicos compostos apenas por provas 

objetivas e de títulos, o que denota a ausência de avaliação de habilidades 

essenciais à docência, especialmente a capacidade de comunicação e expressão 

verbal; 

c) Fragilidades no processo de formação continuada, em especial a 

ausência de mapeamento das carências pedagógicas dos professores e a 

ausência de programas voltados a capacitar agentes da própria rede, em especial 

coordenadores pedagógicos, para que atuem na formação continuada; 

d) Omissão quanto à avaliação de desempenho dos professores estáveis, 

ante a inexistência de regulamentação, através de lei complementar, prevista no 

artigo 41, §1º, inciso III da Constituição Federal; 

e) Carência de mecanismos de motivação dos professores, 

especialmente ante a não realização de progressão funcional por merecimento 

baseada no efetivo desempenho na atividade docente. 

 

3.5.2 Quanto à qualidade do diretor 
 
a) Escolha dos diretores de escola por meio de indicação do Chefe do 

Executivo Municipal, critério que desatende o artigo 2º, inciso XVIII, do Plano de 

Metas do Compromisso Todos pela Educação e a Meta 19 do Plano Nacional de 

Educação; 
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b) Ausência de documento prevendo o mapeamento das competências 

necessárias para o exercício da função de Diretor, o que dificulta o 

estabelecimento de mecanismos de seleção, formação e avaliação destes 

profissionais; 

c) Ausência de avaliação de desempenho dos diretores de escola. 

 

3.5.3 Quanto ao clima escolar 
 
a) Ausência de pesquisa ou diagnóstico do clima escolar nas unidades de 

ensino da rede municipal; 

b) Ausência de projetos estruturados de intervenção em aspectos 

específicos do clima escolar, tais como a expectativa dos professores em relação 

ao aprendizado dos alunos, a qualidade das relações pessoais na escola, a 

participação dos pais no processo escolar, a relação com a comunidade e as 

habilidades socioemocionais dos alunos e professores. 

Diante destes achados, sugeriu-se em cada um dos relatórios que o 

respectivo Conselheiro Relator determinasse aos gestores responsáveis a 

realização de plano de ação prevendo metas, estratégias e responsabilidades 

para a melhoria da qualidade da educação ofertada pela rede municipal de Ensino 

Fundamental, bem como que estes municípios fossem submetidos a 

monitoramento para verificação do cumprimento das medidas previstas no 

documento apresentado. 

 

4 CONCLUSÃO 
 
A metodologia exposta no presente trabalho demonstra o esforço do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em aproximar sua atividade 

fiscalizatória do conhecimento científico produzido por universidades e demais 

instituições, com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade da educação. 

Nessa linha, em consideração aos estudos que demonstram a 

importância dos fatores extraescolares no aprendizado dos alunos, foi 

desenvolvida metodologia para a seleção de amostra dos municípios auditados 
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na qual o desempenho educacional foi contextualizado com indicadores 

socioeconômicos através de técnicas estatísticas de regressão. 

A aplicação do mesmo conhecimento motivou a decisão de realizar o 

diagnóstico específico de cada rede de ensino auditada a partir da comparação 

com os resultados educacionais de municípios sujeitos a condições 

socioeconômicas semelhantes, selecionados através da técnica de análise de 

cluster. 

Em seguida, levando em consideração os estudos que apontam a 

ausência de correlação entre investimento em educação e aprendizado dos 

alunos, deliberou-se por não considerar o gasto em educação como um aspecto 

positivo por si só, mas sim analisar a situação individual de cada município 

auditado a fim de verificar se os resultados educacionais indesejados poderiam 

ter como causa a carência ou a utilização ineficiente de insumos. 

Vencidas essas fases de análise, buscou-se aplicar os conhecimentos 

produzidos na área de eficácia escolar sobre os aspectos comuns das escolas 

eficazes, aquelas que fazem com que seus alunos apreendam mais do que o 

esperado a partir de suas condições socioeconômicas. Nessa linha, foram 

analisadas as políticas educacionais de cada rede municipal em três áreas que, 

de acordo com as evidências, impactam o aprendizado dos alunos: qualidade do 

professor, qualidade do diretor e qualidade do clima escolar. 

Especificamente nas duas primeiras áreas examinadas os procedimentos 

de auditoria realizados não buscaram avaliar a qualidade dos profissionais que 

ocupam os cargos de professor e diretor, mas sim se as políticas educacionais 

aplicadas em nível de governo e secretaria estavam de acordo com as boas 

práticas evidenciadas nos estudos, ou seja, se estas políticas eram aptas a 

garantir aos alunos a presença de professores e diretores de qualidade. 

Com base nos elementos apontados nestas etapas, os relatórios 

produzidos apresentaram como sugestão final que fosse determinado aos 

gestores locais a elaboração de plano de ação prevendo metas, estratégias e 

responsabilidades para a melhoria da qualidade da educação ofertada pela 

respectiva rede municipal de Ensino Fundamental. 

A efetividade destas auditorias em contribuir para a melhoria da qualidade 

do ensino só poderá ser avaliada com o tempo, porém, conforme relatos das 
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equipes diretivas, os próprios questionamentos realizados em auditoria através 

das requisições de informações já serviram para alertá-los sobre lacunas nos 

processos de gestão educacional. 

Por fim, destaca-se a necessidade de constante aperfeiçoamento da 

metodologia desenvolvida, o que se espera seja feito a partir do contato com 

especialistas em educação, mas especialmente através do compartilhamento e da 

troca de informações com outros Tribunais de Contas. 
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Abstract: The results of national and international apprenticeship tests objectively 
attest to the existence of a quality problem in national education. Sensitive to this 
scenario, the Court of Audit of the State of Rio Grande do Sul developed a 
methodology to carry out operational audits in municipal schools, aiming to 
evaluate the quality of the education offered by the municipalities of Rio Grande do 
Sul and identify opportunities for improvement in educational management 
processes. For the construction of this methodology, we used, from the application 
of the deductive method, studies of the evidence-based educational literature, 
which proposes to identify through statistical techniques what are the aspects that 
influence the students' learning. In addition to presenting the methodology 
developed and its theoretical references, this article presents the findings of three 
audits carried out in 2017 in municipal networks in the State of Rio Grande do Sul. 
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Resumo: Partindo de considerações teóricas sobre técnicas de 
hermenêutica constitucional e ancorando-se em premissas da compreensão 
integral das doutrinas de garantias e das denominadas obrigações 
processuais penais positivas (conforme precedentes das Cortes 
Interamericana e Europeia de Direitos Humanos), o presente texto procura 
abordar a importância da efetividade de ações estatais direcionadas para a 
garantia fundamental à segurança pública, conjugando não apenas 
elementos jurídicos, mas também estatísticos na consecução desse dever 
fundamental estatal. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL À 
SEGURANÇA PÚBLICA 

 
A questão central do presente texto77 é tentar demonstrar o liame 

indissociável do Direito Fundamental à Segurança (o que ele engloba, suas 

                                              
77 Que guarda ainda verossimilhança parcial com o que defendemos no texto “O Direito Fundamental à 
segurança, os postulados garantistas e as obrigações processuais penais positivas”. 
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extensões e limites) e o Dever do Estado e dos demais integrantes da sociedade 

em assegurá-la (na mais ampla acepção do termo). 

Pretende-se demonstrar que, tanto na Constituição Federal de 1988 como 

da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989, há preceitos que, direta 

e indiretamente, impõem deveres ao Estado (lato sensu) que estão interligados 

umbilicalmente aos direitos humanos na eficiente proteção e garantia à segurança 

pública. Para tanto, é necessário estabelecer alguns standards tidos por 

essenciais para a melhor compreensão e interpretação dos preceitos 

constitucionais. E, ao final, analisar se, passado o período de aproximadamente 

30 anos de ambos novos textos constitucionais, qual a realidade fática que está 

presente na ordem estadual. 

 

2. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: COMO DESENVOLVÊ-LA PARA 
MELHOR EXTRAIR O SENTIDO DAS COGENTES E DIRIGENTES NORMAS 
CONSTITUCIONAIS 

 
Já defendemos noutro espaço (Fischer, 2006) – e ora repetimos, com a 

devida e nova autorização – que, no âmbito da hermenêutica, a pretensão da 

interpretação está em solucionar conflitos decorrentes de uma sociedade aberta e 

democrática, de modo que não se pode exigir a obtenção de uma única resposta 

como correta para o problema apresentado, pois, do contrário, se estaria negando 

a própria base do sistema: o pluralismo. Com efeito, e ao contrário do que 

sustentam alguns, pretender a busca de uma única resposta correta pode 

inviabilizar a melhor interpretação (Freitas, 2005). 

Não se pode negar que, a partir do mesmo texto, diferentes intérpretes 

podem produzir distintas normas jurídicas. Segundo compreendemos, a ideal 

interpretação de um texto está na busca, dentre as várias interpretações 

possíveis, daquela mais adequada para o caso concreto. Por isto concordamos 

com Larenz quando diz que "a alternativa verdadeiro/falso é estranha ao direito; 

no direito há apenas o aceitável (justificável)" (Grau, 2005, p.34). É a linha na qual 

caminha igualmente Recaséns Siches (1973), para quem as teses e os juízos no 

Direito são formulados dentro de determinadas margens de possibilidade, com 

pretensões de probabilidade e nunca de um modo exato, senão e apenas de um 
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modo aproximadamente adequado. Em síntese, não existem verdades apodíticas, 

mas escolhas mais razoáveis (Sarmento, 2003). 

O que defendemos abertamente é que o intérprete não pode imaginar que 

sua compreensão seja a única possível. Não passa por aí a melhor solução. 

Estamos certos de que é impossível o intérprete, que vive em sociedade, 

desvincular-se de seus valores, vivências e conceitos. Aliás, se ele se desvincular 

destas circunstâncias que traz como pessoa estará infringindo uma premissa 

básica da hermenêutica, que é compreender o mundo em que vive, com todas as 

particularidades. 

Portanto, o que se deve buscar é o que se denomina de melhor resposta, 

aquela que se apresenta de forma mais racional, mais razoável para a solução 

dos impasses que se apresentem. Nunca é demais relembrar Perelman (2002), 

que nos ensina que, se restar inviável apontar com certa precisão o que seja o 

mais razoável, ao menos há se perscrutar acerca da possibilidade de reconhecer 

o que é desarrazoado, para, por exclusão, aproximar-se do razoável. 

Com ancoragem bastante segura especialmente na Constituição, é 

fundamental que o intérprete busque a devida ponderação dos princípios e 

valores que estiverem diante de colisões de princípios que, aparentemente, 

protegem bens de cariz diverso. 

 
3. CONTEÚDO MATERIAL DA CONSTITUIÇÃO COMO DELIMITADOR E 

DIRIGENTE DA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE SEUS PRECEITOS 

 
Repristinamos aqui posição que firmamos (Fischer, 2009) no sentido de 

que a Constituição Federal assenta seus pilares nos princípios ordenadores de 

um Estado Social e Democrático de Direito, tendo como fundamentos, dentre 

outros, o da cidadania e o da dignidade da pessoa humana. Os objetivos 

fundamentais consistem – dentre outros, mas especialmente estes - na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, buscando-se, ainda, a 

redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III, CF/88). Assenta ainda que se 
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deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência78. 

Não se pode olvidar que a segurança (lato sensu) é ínsita e imanente a 

um Estado calcado nas mais democráticas e sociais regras dirigentes (como 

também se apresenta o ordenamento brasileiro). Por isso, há se atentar para o 

que consta expressamente no art. 144 da CF, no sentido de que a segurança 

pública (que não é a única forma de segurança) é um "dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos", sendo "exercida para a preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". Ou também nos termos do art. 

124 da CE/RS: ”A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, das prerrogativas da 

cidadania, da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

 Aliás, de forma percuciente, observa Baltazar Júnior (2010) que “o dever 

estatal de garantir a segurança dos cidadãos é um dos fundamentos da própria 

existência e legitimação do Estado”. 

E não há como ser diferente, inclusive para quem parte de concepções 

“ultraindividuais” em que se pretenda a prevalência quase única de direitos 

individuais de primeira geração.  Mesmo nesses casos, inviável se conceber a 

fruição na maior amplitude possível da liberdade (bem principal) se não houver a 

correspondente – e eficaz – segurança, tanto a jurídica como a pública. Aliás, e 

em verdade, um dos direitos fundamentais de todo cidadão é exatamente a 

garantia à segurança.   

Segundo compreendemos, a Constituição é o ponto de partida para a 

análise vertical79 e composição (ponderação) de todos os princípios, regras e 

valores nela existentes, para que se possa compreender, na mais ampla 

extensão, quais são as implicações dirigentes dos integrais postulados garantistas 

e os direitos fundamentais à segurança, tanto pelo prisma individual como pela 

compreensão macro, em que inseridos os de natureza coletiva. 
                                              
78

 Embora a referência a tais princípios estejam no art. 37 da Constituição Brasileira, no capítulo que trata da 
“Administração Pública” (até porque – mas não só - integrantes do Título III da Constituição, que trata da 
“Organização do Estado”), defendemos que tais princípios reitores aplicam-se a todos os Poderes e órgãos 
que integram as chamadas funções essenciais à Justiça. 
 
79

 Como diz Maria Fernanda Palma, “a Constituição pode conformar o Direito Penal porque funciona como 
uma espécie de norma fundamental autorizadora do Direito ordinário, assumindo um papel hierarquicamente 
superior”. (Palma, 2006, p. 16). 
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Como salienta Palma (2006), é na Constituição em que se definem “as 

obrigações essenciais do legislador [e de todos os Poderes, dizemos nós] perante 

a sociedade. Ora, esta função de protecção activa da Sociedade configura um 

Estado não meramente liberal, no sentido clássico, mas promotor de bens, 

direitos e valores”. 

Não temos qualquer dúvida em afirmar que, existindo uma Constituição 

que preveja, explícita ou implicitamente, a necessidade de proteção de 

determinados bens jurídicos (inclusive a segurança deles) e de proteção ativa dos 

interesses da sociedade e dos cidadãos (independentemente de suas condições 

individuais), incumbe o dever de tentar compreender as verdadeiras implicações 

que decorrem das obrigações de garantia da segurança. Ainda é preciso 

compreender a quem são conferidas as atribuições que dão primazia a este 

postulado constitucional da segurança, que se traduz em inafastável garantia de 

interesse primordialmente coletivo. 

 

4. OS PILARES FUNDANTES DO GARANTISMO INTEGRAL E AS 
CONSEQUÊNCIAS GERAIS SOBRE O ORDENAMENTO JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL 

 
Ao menos em nossa percepção, boa parte dos juristas (especialmente 

brasileiros) ainda pensa de forma reducionista – nos termos referidos 

anteriormente - quando são arguidos princípios garantistas para a defesa de 

determinadas teses, notadamente no âmbito penal ou processual penal, quando 

não para amparar (sem razão em muitas vezes, diga-se) supostas nulidades 

procedimentais ou processuais em favor de investigados ou réus. 

Efetivamente, é bastante feliz a observação de Gascón Abellán (2005) 

quando destaca que, como primeira aproximação, "un derecho garantista 

establece instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos frente a 

su eventual agresión por parte de otros individuos y (sobre todo) por parte de 

poder estatal; lo que tiene lugar mediante el establecimiento de límites y vínculos 

al poder a fin de maximinar la realización de esos derechos y de minimizar sus 

amenazas". 
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O problema está quando se pensa (e se difunde) que toda a compreensão 

do sistema se resolveria neste (limitado) plano dos direitos fundamentais 

individuais. 

Afirmamos e defendemos peremptoriamente que, como uma primeira 

aproximação, a teoria garantista tem como pressuposto inicial a proteção dos 

direitos fundamentais individuais (denominados direitos de primeira geração) 

estabelecidos precipuamente na Constituição da República, como forma de 

maximizar os valores inerentes à cidadania (sobretudo – mas não exclusivamente 

- daqueles que estão sendo processados criminalmente). Mas não há se perder 

de linha o aspecto histórico para o surgimento dos ideais garantistas, que ainda 

existem, é verdade (e ainda bem!), mas se apresentam em conformação um 

pouco diversa diante da realidade social e jurídica em que hodiernamente se vive. 

Não se pode olvidar que o ordenamento constitucional prevê outros direitos 

(muitos coletivos e sociais) e também deveres (quase nunca referidos em doutrina 

ou jurisprudências brasileiras). É este espectro multifacetado e interligado de 

direitos e deveres que precisa ser bem compreendido e, consequentemente, 

interpretado de forma sistêmica. 

Que fique bem claro: o que defendemos aqui não se apresenta em 

contradição aos postulados garantistas, mas uma maximização deles. Há sim, se 

assim se preferir, uma complementação de seus espectros, valorizando ainda 

mais a necessidade que se tem de proteger a gama ampla de preceitos e 

ordenações estipuladas na Carta Maior. 

Talvez pela mera repetição de mantras impregnados de (parciais) 

postulados garantistas sem que efetivamente haja uma análise detalhada e 

integral do que defendem os seus originais difusores, o que se vê 

majoritariamente em doutrina e na jurisprudência é a compreensão de que o que 

está em jogo seria unicamente a proteção dos direitos fundamentais individuais 

de primeira geração (especialmente do processado ou investigado) diante de um 

“Estado-opressor”. Em síntese: tudo se resumiria a um não-fazer por parte do 

Estado para não interferir injustificadamente em direitos fundamentais de primeira 

geração. Quem ainda apenas assim enxerga parece que parou no tempo e no 

espaço e não compreende de modo integral a realidade social e constitucional em 

que está inserido, com o máximo respeito. 
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Reportando-se a Silva-Sánchez, Baltazar Júnior (2010) nos traz (dentre 

tantas outras) feliz observação: “[...] se é certo que o violador dos direitos 

fundamentais tem direitos, também os tem a vítima dessa violação, o que é 

ignorado pela visão dos direitos fundamentais como meros direitos de defesa 

contra o Estado”. 

Carbonell (2005) anota que podem haver "garantías positivas y garantías 

negativas; las primeras obligarían a abstenciones por parte del Estado y de los 

particulares en respeto de algun derecho fundamental, mientras que las segundas 

generarían obligaciones de actuar positivamente para cumplir con la expectativa 

que derive de algun derecho". 

De sua vez, Ibañez (2005) refere que há um verdadeiro garantismo 

dinâmico, que transcende a mera garantia individual para se ampliar ao 

asseguramento de outros direitos e dos correspondentes espaços hábeis para 

seus exercícios. 

Carbonell (2005) é ainda incisivo ao defender até que a teoria garantista de 

Luigi Ferrajoli apresenta-se como um paradigma inacabado, como uma obra no 

meio do caminho, carente de complementação e devida compreensão. E a crítica 

– absolutamente procedente, segundo pensamos - precisa ser compreendida no 

sentido de que, diante da realidade em que se vive, é fundamental a adaptação 

das concepções teóricas, não se podendo fincar amarras estanques do passado, 

quando a ideia-base do pensamento foi originada. É preciso evoluir e, com 

supedâneo nas importantes concepções filosóficas de Ferrajoli, poder enxergar 

mais ao longe, como se nos ombros dele (e de sua teoria) estivéssemos para 

colher amanhã os frutos do que plantado no passado. 

Em síntese: para a (e na) proteção dos direitos e das garantias 

fundamentais (individuais e coletivas) e na exigibilidade do cumprimento dos 

deveres fundamentais, há se observar que os princípios elencados funcionam 

como guias na dinâmica e harmônica configuração (na melhor medida possível) 

de todos os bens e valores protegidos constitucionalmente. 

 
5. O GARANTISMO NEGATIVO E O GARANTISMO POSITIVO: 
COMPREENSÃO INTEGRAL DA DOUTRINA DE GARANTIAS 
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Em análise do tema ora invocado, Mendes (2004) – às vezes até olvidando 

de suas teorias em alguns de seus julgados junto ao STF - já se manifestou de 

forma abstrata acerca dos direitos fundamentais e dos deveres de proteção, 

assentando que “os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de 

intervenção [...], expressando também um postulado de proteção [...]. Haveria, 

assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição do 

excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de omissão 

(Untermassverbot). Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência da 

Corte Constitucional alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do 

dever de proteção: [...] (b) Dever de segurança [...], que impõe ao Estado o dever 

de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas 

diversas; [...] Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à 

observância do dever de proteção ou, em outros termos, se haveria um direito 

fundamental à proteção. A Corte Constitucional acabou por reconhecer esse 

direito, enfatizando que a não observância de um dever proteção corresponde a 

uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2, II, da Lei Fundamental. [...]”. 

Nessa mesma linha, são as percucientes observações de Bernal Pulido 

(2005) quando destaca que "la cláusula del Estado social de derecho modifica el 

contenido que los derechos fundamentales tenían en el Estado liberal. […] De 

este modo, junto a la tradicional dimensión de derechos de defensa, que impone 

al Estado el deber de no lesionar la esfera de libertad constitucionalmente 

protegida, se genera un nuevo tipo de vinculación, la vinculación positiva. En esta 

segunda dimensión, los derechos fundamentales imponen al Estado un conjunto 

de “deberes de protección” [dizemos nós: de proteção ótima] que encarnan en 

conjunto el deber de contribuir a la efectividad de tales derechos y de los valores 

que representan. 

Sendo imperativo constitucional (art. 144, caput, CF/88; e art. 124, CE/RS), 

cumpre ora referir que o dever de garantir segurança não está em apenas evitar 

condutas criminosas que atinjam direitos fundamentais de terceiros (segurança 

pública lato sensu), mas também na devida apuração (com respeito aos direitos 

dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, da punição 
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(efetiva e eficaz) do responsável (segurança efetiva dos bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente). 

Nesse diapasão, calham ao caso novamente as considerações de 

Carbonell (2005) quando assenta que "la obligación de proteger significa que el 

Estado debe adoptar medidas destinadas a evitar que otros agentes o sujetos 

violen los derechos sociales, lo que incluye mecanismos no solamente reactivos 

frente a las violaciones [...], sino también esquemas de carácter preventivo que 

eviten que agentes privados pudean hacerse con el control de los recursos 

necesarios para la realización de un derecho". 

Por esta trilha são os passos também – e novamente – de Bernal Pulido 

(2005), para quem “el efecto disuasorio o preventivo de la pena es una de las 

estrategias más efectivas para proteger los derechos fundamentales de ataques 

provenientes de terceros”. E enfatiza dizendo que "[...] La segunda variante del 

principio de proporcionalidad, que también se aplica para controlar la 

constitucionalidad de la legislación penal, pero desde el punto de vista de la 

satisfacción e las exigencias impuestas por los derechos de protección, es la 

prohibición de protección deficiente. En esta variante, el principio de 

proporcionalidad supone también interpretar los derechos fundamentales de 

protección como principios y aceptar que de ellos se deriva la pretensión prima 

facie de que el legislador los garantice en la mayor medida posible, habida cuenta 

de las posibilidades jurídicas y fácticas. Esto quiere decir que estos derechos 

imponen prima facie al legislador el desarrollo de todas las acciones (no 

redundantes) que favorezcan la protección de su objeto normativo, y que no 

impliquen la vulneración de otros derechos e principios que juegen en sentido 

contrario. El carácter prima facie de estos derechos implica que las intervenciones 

del legislador de las que sean objeto sólo puedan ser constitucionalmente 

admisibles y válidas de manera definitiva se observan las exigencias del principio 

de proporcionalidad. La versión del principio de proporcionalidad que se aplica 

frente a los derechos de protección se llama prohibición de protección deficiente 

(el Untermassverbot) de la doctrina alemana. Este principio se aplica para 

determinar si las omisones legislativas, que no ofrecen un máximo nivel de 

aseguramiento de los derechos de protección, constituyen violaciones de estos 

derechos. Cuando se interpretan como principios, los derechos de protección 
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implican que el legislador les otorgue prima facie la máxima protección. Si éste no 

es el caso, y, por el contrario, el legislador protege un derecho sólo de manera 

parcial o elude brindarle toda protección, la falta de protección óptima deve 

enjuiciarse entonces desde el punto de vista constitucional mediante la prohibición 

de protección deficiente. Esta prohibición se compne de los siguientes 

subprincipios. Una abstención legislativa o una norma legal que no proteja un 

derecho fundamental de manera óptima vulnera las exigencias de principio de 

idoneidad cuando no favorece la realización de un fin legislativo que sea 

constitucionalmente legitimo. [...] Una abstención legislativa o una norma legal 

que no proteja un derecho fundamental de manera óptima, vulnera las exigencias 

del principio de necesidad cuando existe outra abstención y outra medida legal 

alternativa que favorezca la realización del fin del Congreso por lo menos con la 

misma intensidad, y a la vez favorezca más la realización del derecho 

fundamental de protección. [...] Una abstención legislativa o una norma legal que 

no proteja un derecho fundamental de manera óptima, vulnera las exigencias del 

principio de proporcionalidad en sentido estricto cuando el grado de 

favorecimiento del fin legislativo (la no-intervención de la libertad) es inferior al 

grado en que no se realiza el derecho fundamental de protección. Si se adopta la 

escala triádica expuesta con ocasión de la interdicción del exceso, se concluirá 

entonces que, según la prohibición de protección deficiente, está prohibido que la 

intensidad en que no se garantiza un derecho de protección seja intensa y que la 

magnitud de la no-intervención en la libertad o en otro derecho de defensa sea 

leve o media, o que la intensidad de la no-protección sea media y la no-

intervención sea leve. [...]. 

Denominado de garantismo positivo, esse dever de proteção obriga o 

Estado, nos casos em que for necessário e adequado, restringir direitos 

fundamentais individuais dos cidadãos. A finalidade será exatamente a de garantir 

(na maior medida possível) a segurança e a valorização (mesmo que com 

restrição) dos direitos fundamentais individuais, vistos, porém, pelo espectro 

coletivo. 

Uma vez mais é imperioso recorrer a Baltazar Júnior (2010) quando refere 

que a liberdade e a segurança pública não se excluem, mas se complementam. 
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Em suas palavras, “segurança e liberdade, vistos como princípios, podem entrar 

em colisão, pois quanto maior a vigilância e menor a liberdade, maior a 

segurança. Ao contrário, quanto maior o grau de liberdade, maiores os riscos e 

menor a segurança. Com isso não se afirma que segurança e liberdade sejam 

incompatíveis, mas que terá que ser buscada entre ambos a concordância prática 

em casos concretos, de modo a conferir a máxima eficácia possível a ambos”. 

Ratificamos nossa compreensão (Fischer, 2009) no sentido de que, 

embora ancorados em pressupostos diversos e técnicas diversas, o princípio da 

proporcionalidade (em seus dois parâmetros: o que não ultrapassar as balizas do 

excesso – Übermassverbot – e da deficiência – untermassverbot – é proporcional) 

e a teoria do garantismo penal expressam a mesma preocupação: o equilíbrio na 

proteção de todos (individuais ou coletivos) os direitos e deveres fundamentais 

expressos na Carta Maior. 

Daí a razão que reconhecemos como absolutamente pertinente a síntese 

trazida, uma vez mais, por Baltazar Júnior (2010) quando, reportando-se a Möstl, 

refere que “a proibição de insuficiência se correlaciona com a proibição de 

excesso do direito de defesa”. 

 
6. OS FUNDAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS PENAIS 
POSITIVAS NO ÂMBITO DAS CORTES SUPRANACIONAIS DE PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS E A REPERCUSSÃO NO ORDENAMENTO 
INTERNO BRASILEIRO 
  
 São inúmeros os precedentes das cortes supranacionais a respeito da 

garantia dos direitos humanos no sentido de existir uma obrigação de as 

autoridades públicas responsáveis pela investigação e/ou persecução penal 

conduzirem procedimentos adequados, completos e eficazes, na tentativa de 

responsabilização dos autores dos delitos (obrigação “de meio”). Em síntese, 

sempre estiveram em voga perante as cortes supranacionais (o que pouco se 

divulga) a proteção dos interesses das vítimas, seus parentes ou coletividade em 

geral. Isso não poderia, nem deveria, causar maiores indagações, pois os direitos 
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fundamentais a serem observados não estão, exclusivamente, na esfera daqueles 

relacionados com os autores de infrações que atinjam interesses dos demais em 

sociedade. 

 Deixamos bem expresso que essa perspectiva internacional acarreta 

efeitos significativos no quadro legal nacional ao ensejar preocupação com a 

eficácia também da jurisdição penal e a proteção da vítima (quando já praticado o 

crime), bem assim decorrente dos (naturais) efeitos de prevenção geral positiva. 

 Assinala-se de forma indelével em obra de nossa autoria conjunta com 

Pereira (2018) – para que não pairem dúvidas eventuais acerca dessa questão – 

que, “partindo da noção dos direitos fundamentais como objeto indispensável de 

proteção criminal (pela perspectiva integral dos direitos fundamentais), tais 

obrigações processuais são extraídas não apenas de disposições específicas, 

relativas à proteção dos direitos à vida, integridade física e psíquica, liberdade 

individual, vida privada e familiar, mas também de cláusula genérica que exige 

dos países o respeito dos direitos de todos aqueles que estejam sob a jurisdição 

do Estado. São reconhecidas, assim, obrigações reais e positivas dos Estados 

membros, que consistem no dever de seus órgãos internos assegurar a 

salvaguarda desses direitos, prevenindo a violação e esclarecendo judicialmente 

o cometimento de fatos ilícitos, como forma de efetuar sua repressão, não apenas 

formal e simbólica, mas adequada e concreta”. 

 É fundamental realçar ainda que ambas as convenções (Interamericana de 

Direitos Humanos e Europeia) possuem regras que impõem aos Estados 

signatários obrigações de respeitar e fazer valer os direitos e liberdades 

reconhecidos. São obrigações de dupla vinculação: negativas, vedando aos 

Estados a violação de Direitos Humanos; positivas, pois exigem das partes a 

adoção de medidas necessárias para tutelar esses direitos, impedindo a violação 

deles por terceiros e reprimindo eficazmente eventuais lesões a esses direitos. 

 Tais considerações vem ao encontro do que corretamente destaca em 

doutrina Gonçalves (2007), para quem “as ordens constitucionais de 

criminalização são um instrumento da Constituição para oferecer proteção 

adequada e suficiente a alguns direitos fundamentais, diante de lesões ou 

ameaças vindas de agentes estatais ou de particulares”, bem assim que a 

proibição do retrocesso de direitos fundamentais encontra sede, dentre outros, 
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“no princípio da proporcionalidade, compreendido como inclusivo da vedação à 

proteção insuficiente”. 

 Reafirmamos incondicionalmente que, naqueles casos em que se faça 

presente a denominada dignidade penal (conformidades constitucional e também 

convencional), o sistema penal deve ser visto como instrumento de tutela dos 

direitos e das liberdades públicas. Assim, pontuamos expressamente que se 

estabelece uma “complementação na relação possível entre direito penal e os 

direitos fundamentais, uma vez que esses últimos deixam de ser concebidos 

apenas como limites à atividade punitiva estatal, para serem entendidos também 

como fundamentos, enquanto objeto de defesa, da atuação penal e processual 

penal” (Pereira, 2018). 

 Reafirmamos com absoluta tranquilidade que as cláusulas convencionais 

protetivas dos direitos fundamentais exigem que os sistemas jurídicos domésticos 

gerem e garantam segurança não apenas pela prevenção tradicional, mas 

igualmente mediante a condução de investigações aprofundadas, céleres e 

diligentes, tendo como finalidade a tentativa de esclarecer os fatos e punir os 

responsáveis ao final do processo (identificando-se nítida hipótese de prevenção 

geral). 

 Não custa relembrar (especialmente aos mais desavisados) que, 

“conquanto as Convenções europeia e interamericana de direitos humanos não 

mencionem explicitamente a vítima dos crimes, na jurisprudência das respectivas 

cortes supranacionais, sobretudo no âmbito do Tribunal de Estrasburgo, mas 

também no Tribunal de San José, a tutela da vítima é tema recorrente e digno da 

máxima atenção. Em particular, o reconhecimento das obrigações processuais 

penais positivas relacionadas à tutela das pessoas ofendidas é cada vez mais 

frequente nas sentenças da Corte europeia de direitos humanos” (Pereira, 2018). 

 Refira-se ainda que, em ambas Cortes supranacionais, são encontrados 

julgados com expressa fundamentação no sentido de existir um dever de o 

Estado investigar e processar os responsáveis por violações de direitos humanos 

como única forma de evitar a impunidade, tentando-se impedir também a 

reiteração de condutas lesivas e o desamparo das vítimas e seus familiares. Isso 

decorre não apenas das cláusulas convencionais, mas também dos preceitos 
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expressos dos arts. 144 da Constituição Federal e 124 da Constituição do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 Significa que, para cumprir com as exigências decorrentes da proteção de 

(todos) os direitos previstos convencionalmente, “os sistemas jurídico-penais 

internos devem predispor estrutura de atuação e mecanismos adaptados a 

prevenir, coibir e sancionar efetiva e eficazmente as lesões verificadas” (Pereira, 

2018).   

 
7. OS DIREITOS (INDIVIDUAIS E COLETIVOS) À SEGURANÇA E A 
MAXIMIZAÇÃO DAS LIBERDADES (INDIVIDUAL E COLETIVA) 

 
O Estado deve levar em conta que, dentro do plexo de direitos 

fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao 

cidadão a eficiência e segurança (que não deixa de ter esse direito fundamental 

de primeira geração analisado isoladamente), evitando-se, como resultado 

(inconsequente) da proteção exclusiva ou irracional dos interesses meramente 

individuais, a impunidade. 

Temos posição bastante clara e expressa no sentido de que o dever de 

garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas que atinjam 

direitos fundamentais de terceiros (como se isso fosse possível!), mas também 

(segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos dos 

investigados) do ato ilícito, e, em sendo o caso, da punição do responsável, 

consoante abordado (e fundamentado) à luz das denominadas obrigações 

processuais penais positivas. 

É preciso que a ação (positiva) estatal tenha exatamente a função de 

proteger a coletividade (maximizando as liberdades, individual e coletiva), 

evitando-se, com isto, a prevalência da regra do mais forte. 

A eficácia da ação estatal – inclusive nos âmbitos penal e processual penal 

– passa pela demonstração ao infrator e à coletividade que há necessidade de 

observância das regras estipuladas para convivência em sociedade, e que a 

quebra delas – quando necessário e adequado – conduzirá às restrições dos 

direitos individuais do infrator, exatamente como forma de, estipulando o equilíbrio 

dos princípios em jogo, valorizar a segurança dos demais interessados na 
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proteção dos bens jurídicos (malgrado já violado pela ação tida como criminosa 

em caso concreto anterior). 

Noutras palavras, o Estado deve agir de tal maneira que sejam estipuladas 

condições que demonstrem que as vantagens decorrentes da prática criminosa 

(passado) sejam pelo menos colocadas em patamar idêntico aos prejuízos que 

podem dela decorrer. 

Não se pode permitir que os indivíduos que violem (ou que possam violar) 

o ordenamento pautem suas ações pela certeza (ou algo próximo a ela) de que as 

possibilidades de restrição de seus direitos fundamentais (inclusive a própria 

liberdade) são pequenas ou praticamente nulas. Essa “certeza de quase 

impunidade” (ou de ausência de eficácia de ação do Estado) gera um efeito 

(diametralmente oposto) de absoluta insegurança pública (o que os espanhóis 

chamam de efeito espiral, adaptado ao tema em voga), na medida em que não se 

terá mais a certeza de que os bens jurídicos protegidos de forma abstrata 

constitucionalmente estão sendo eficazmente protegidos ou, em caso de violação, 

de que haverá a pronta responsabilização dos respectivos agentes criminosos. 

Que fique bem claro que não se está defendendo aqui uma guerra com a 

implantação, como dizem outros por aí, do terror penal. Pelo contrário: o que se 

quer evitar é que, pela absoluta ausência de eficiência das ações estatais, se gere 

(direta ou indiretamente) insegurança, que, dependendo do grau em que chegar, 

poderá redundar exatamente em limites próximos de uma guerra em que 

preponderará a ação do mais forte. 

Frisamos uma vez mais: ao se falar de Estado, aí se compreende a ação 

de todos os poderes, inclusive (quando não o mais relevante) do Poder Judiciário. 

 
8. A REALIDADE FÁTICA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

 

Conforme colhe-se em site aberto de informações jornalísticas80, na última 

década os critérios de divulgação de indicadores de criminalidade (pela 

perspectiva então apenas dos fatos praticados x prevenção) foram alterados mais 

                                              
80https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/06/em-11-anos-criterio-para-divulgar-dados-de-

crimes-no-rs 
mudou-11-vezes-cjif0woxg0ghw01qoqvuxhox3.html Acesso em 20 out 2018. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/06/em-11-anos-criterio-para-divulgar-dados-de-crimes-no-rsmudou-11-vezes-cjif0woxg0ghw01qoqvuxhox3.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/06/em-11-anos-criterio-para-divulgar-dados-de-crimes-no-rsmudou-11-vezes-cjif0woxg0ghw01qoqvuxhox3.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/06/em-11-anos-criterio-para-divulgar-dados-de-crimes-no-rsmudou-11-vezes-cjif0woxg0ghw01qoqvuxhox3.html
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de 11 vezes. Esses dados servem para indicar – de certo modo - a eficácia ou 

não das medidas no combate à criminalidade. 

É verdade que os dados estatísticos não têm como revelar a plena 

identidade com a realidade existente, tanto pela ausência de efetiva comunicação 

de todos os fatos, como pelos critérios, que não foram uníssonos no período. 

De qualquer forma, existe uma possibilidade de obter alguns dados 

comparativos (admitindo-se sempre possíveis discrepâncias e divergência de 

critérios de apuração). Adotamos como referência os dados constantes dos 

denominados indicadores criminais, de página oficial da Secretaria de Segurança 

Pública do RS81 para alguns crimes82: 

 

Crime 

Ano 

Homicí

dio 

doloso 

Latrocí

nio 

Roubos Roubos 

veículos 

Furtos de 

Veículos 

Tráfico de 

Drogas 

2008 1720 85 62226 13888 16699 4697 

2017 2606 124 87120 17886 16893 9215 

Aumento 

percentual 

em 10 

anos 

 

51,51% 

 

45,88% 

 

40,00% 

 

28,78% 

 

1,18% 

 

96,18% 

 

Admite-se ainda nessa consideração que existem inúmeras outras 

variantes passíveis de serem ponderadas. Mas o que se quer é a possibilidade de 

analisar – mesmo que perfunctoriamente - os dados comparativos dos últimos 10 

anos83, de modo a ver como está desenvolvendo, na prática, os deveres de 

                                              
81https://www.ssp.rs.gov.br/indicadores-criminais Acesso em 20 out 2018. 
 
82Os dados relativos aos delitos de corrupção só estão disponíveis até o ano de 2016 (sem referências 

específicas 
nas estatísticas de 2017). Comparando-se os anos de 2007 (131 casos) e de 2016 (514 casos), o aumento 

foi de 
92,36%. 
 
83Os dados de 2018 estão disponíveis apenas até agosto de 2018 (proporcionais, portanto), e daí a razão de 

https://www.ssp.rs.gov.br/indicadores-criminais
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segurança pública (e apenas por uma perspectiva aqui desenvolvida) no âmbito 

do Estado do RS. Igualmente se registra que os dados não são analisados sob a 

ótica governamental momentânea, mas histórica num período tido como razoável. 

Os dados são reveladores: a política adotada especialmente para a 

prevenção de delitos não tem funcionado. Parece inadmissível conceber que 

tenham ocorrido 2606 homicídios em 2017 (7,13 por dia), 124 latrocínios (1 a 

cada três dias), 87120 roubos (238,68 por dia), 17886 roubos de veículos (49 por 

dia), 16893 furtos de veículos (46,28 por dia) e 9215 casos de tráfico de drogas 

(25,24 por dia). Não fossem alarmantes os números consolidados, verifica-se um 

incremento bastante grande desse tipo de crime no período apurado. 

Não se pretende no espaço bastante limitado, fazer uma análise fática 

minuciosa, senão meramente ilustrativa de alguns dados que, salvo melhor juízo, 

demonstram que a situação está se agravando nos últimos anos, gerando uma 

desproteção quase sistêmica dos interesses da coletividade. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não se pode negar que há um tensionamento entre os direitos 

fundamentais de investigados/réus e o direito fundamental da sociedade à 

garantia de proteção (segurança social, derivada diretamente do fundamento 

constitucional da cidadania) e da efetividade da atuação dos Poderes em face 

daqueles que violaram as normas vigentes. 

O sopesamento para o encontro do equilíbrio entre estes dois pontos 

(evitando-se os excessos e as deficiências) é que revela o parâmetro proporcional 

da atuação do Estado. 

Encontra-se estampado no art. 5º, CF, que devem ser garantidos pelo 

Estado a todos os cidadãos, dentre outros, o direito à segurança, o que encontra 

base jurídica também no art. 124 da Constituição do RS. Aliás, é inerente à 

cidadania (direito fundamental individual e coletivo) que haja ação do Estado 

                                                                                                                                         
não terem sido considerados nas referências. Acesso em 20 out 2018. 
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(dever expresso) para a garantia de todas as circunstâncias que derivem dela na 

sua máxima potência possível. 

A segurança pública – ao tempo em que se constitui em direito de todos – 

é um dever fundamental do Estado, que deve exercer suas funções para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Esses dispositivos possuem altíssima carga valorativa ao intérprete, e 

estão direcionados para todos os poderes, inclusive o Judiciário, que, na 

aplicação dos direitos fundamentais (todos, individuais e sociais), deverá levar em 

consideração a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e 

segurança, evitando-se a impunidade. 

Analisando-se apenas em parte o pressuposto jurídico do presente texto, a 

partir de alguns dados concretos da criminalidade pode-se concluir que os 

objetivos dirigentes da Constituição Federal e da Constituição Estadual do Rio 

Grande do Sul não vêm sendo atingidos. 

Como dito anteriormente, as concepções filosóficas de Ferrajoli precisam 

ser devidamente equalizadas para se poder enxergar mais ao longe, como se nos 

ombros dele (e de sua teoria) estivéssemos para colher amanhã os frutos do que 

plantado no passado. 

Reitera-se que os direitos humanos e as garantias individuais de cada 

pessoa requerem, para sua efetiva existência, igual fundamento ou base 

constitucional de deveres de igual hierarquia e significação. Portanto, os Estados 

devem agir sem excessos nem deficiências, buscando a equalização e proteção 

na máxima medida possível de todos os direitos protegidos constitucional e 

convencionalmente. 
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As modificações trazidas na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (o), ou Decreto-lei nº 4.657/42, pela Lei nº 13.655/18, incluindo novos 

dispositivos naquele diploma, vem sendo objeto de contínua, persistente e (ás 

vezes) problemática absorção pelos cultores do Direito em geral, seja nos 

ambientes acadêmicos, seja nas atividades operativas mais imediatas. Não têm 

sido poucos os trabalhos de doutrina sobre o impacto destas inovações, e é ainda 

precária a produção jurisprudencial, como é de se esperar diante, de um lado, da 

sua importância, e, de outro, do pouco tempo transcorrido entre a sua vigência e a 

data presente.   

Dos dez novos artigos introduzidos na LINDB, o “núcleo duro” está nos três 

primeiros (artigos 20, 21 e 22), com regras também importantes, mas secundárias 

em relação à concepção básica da lei, nos artigos 23 e 24 (focados na 

preservação da segurança jurídica) e 28 (que afeta o modo como é determinada a 

responsabilidade dos agentes públicos). 

Neste breve estudo, o que se pretende é identificar o vetor fundamental 

das mudanças, e verificar sobre sua compatibilidade com outras concepções 

acerca do funcionamento do Direito, mas arraigadas em nossa cultura. 
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A Revista de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, em 

recente edição especial84, dedicou-se exclusivamente ao tema destas inovações, 

trazidas com a Lei nº 13.655/18, ao alterar a LINDB. Daí porque, ao menos agora, 

não soa adequado repisar o exame de diferentes questões que vem sendo objeto 

de discussão a partir da nova lei, envolvendo desde aspectos sobre a sua 

constitucionalidade até a sua extensão e efetividade. 

Nas análises dedicadas aos três artigos antes referidos, Santos de 

Mendonça (2018) identifica a presença de uma abordagem consequencialista nas 

novas normas85 e Jordão (2018) destaca que o conteúdo das novas normas “é 

antirromântico ou anti-idealista, e que o seu grande objetivo é introduzir uma boa 

dose de pragmatismo e contextualização na interpretação e operação das normas 

de direito público”. Justen Filho (2018) à sua vez, indica a presença de uma 

concepção realista da atividade de aplicação do direito, afirmando que “a 

dinâmica da realidade é insuscetível de previsão antecipada, nem o legislador 

nem a lei são omniscientes. Por isso, a aplicação de normas gerais e abstratas 

envolve escolhas a serem realizadas pelo sujeito investido da competência 

decisória”. Vale notar que Justen Filho (2018) anota uma aparente discordância 

com Santos de Mendonça (2018)86 de Justen Filho, mas que é irrelevante, na 

medida em que considera uma versão extremada do que seja 

consequencialismo87.  

Já o pragmatismo de que fala Jordão (2018) não deixa de pertencer a uma 

abordagem consequencialista, como faz perceber MacCormick (2008)88 que, ao 

tratar da “argumentação baseada em consequências”, deixa claro haver uma 

variabilidade na questão “em que medida as decisões – e não apenas as 

decisões jurídicas – podem ser justificadas ou tornadas corretas a partir se suas 

consequências”. Isto porque “é possível conceber duas posições extremadas. Em 

uma delas, a única justificação para uma decisão poderia ser em termos da 
                                              
84 http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/4255. 
85 “O consequencialismo chegou ao Direito Público brasileiro”, afirma Santos de Mendonça (2018) 
. 
86 “O art. 20 não impôs a preponderância de uma concepção consequencialista do direito”. 
 
87 Diz o autor que a “concepção consequencialista” estabelece que a avaliação dos efeitos determina a 
solução a ser adotada, “independentemente das regras jurídicas aplicadas”. 
 
88 “John Dewey, em um dos textos clássicos sobre o pragmatismo jurídico, afirmou que o Direito deveria ser 
desenvolvido sobre as bases de uma lógica relativa às consequências antes do que aos antecedentes” 
(MacCormick, 2008, p. 142). 
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totalidade das suas consequências, ainda que remotas... No outro extremo estaria 

a posição segundo a qual a natureza e a qualidade da decisão seriam os únicos 

elementos a serem considerados relevantes na justificação de sua correção, sem 

considerar qualquer de suas consequências, ainda que próximas”.  

Assim, para os fins deste trabalho, mesmo que se reconheça que, de rigor, 

há distinções entre consequencialismo, pragmatismo e anti-idealismo89, é 

possível considerar em conjunto estas abordagens em oposição a outra(s), que 

se pode(m) indicar como deontologismo (ou essencialismo)90, onde se afirma o 

compromisso do Direito com o que é “correto”, “certo” ou “justo”, sem 

preocupação com a maximização de um “bem-estar global” (aqui tomada esta 

posição em sua forma extremada). 

Admitindo-se como verdadeira a “virada” hermenêutica identificada pela 

doutrina (ou, ao menos, por parte substancial da doutrina), permanece a questão 

sobre a compatibilidade entre essa “visão consequencialista” que está na Lei nº 

13.655/18 e a tradição “deontologista” (mais solidamente desenvolvida no nosso 

ordenamento jurídico). 

MacCormick (2008), pelo que se anotou, constata que há posições 

“extremadas”, do que decorre que são possíveis posições “moderadas” ou 

“intermediárias” entre consequencialismo/deontologismo. Entre os exemplos de 

raciocínio consequencialista, MacCormick (2008) menciona a interpretação 

“funcional” ou “teleológica”, de ampla aceitação na doutrina brasileira. Mais: 

 
“os valores perseguidos através (e sustentados) pelas regras 
jurídicas são propriamente considerados como objetivos para os 
efeitos do Direito. Deve então contar em favor de uma decisão 
jurídica que ela promova ou dê apoio a um certo valor, e isso pode 
ser expresso em algum tipo de argumento de objetivo. Mas, uma 
vez que a argumentação judicial caminhe nos limites da 
universalizabilidade, a matéria também dirá respeito ao 
estabelecimento de normas de correção”. 
 

 

                                              
89 Georgakopoulos (2005, p.22) diz que as doutrinas consequencialistas integram o espectro mais amplo das 
teorias teleológicas: “Consequentialist theories are a subset of teleological ones. Teleological theories focus 
on purposes and functions; consequentialist theories focus on consequences”.  
 
90 Georgakopoulos, op. cit.¸ p. 22: “Essentialist theories focus on fundamental attributes or properties”. 
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Em outras palavras: argumentar usando valores (próprio do deontologismo) 

demanda, em algum momento (pela necessidade de tornar universal o resultado 

da decisão – i.é., aplicável a situações análogas ou semelhantes), juízo de 

correção (consequencialista). Não se sustenta, assim, um deontologismo 

extremado (fiat justitia pereat mundus), em qualquer forma de decisão (judicial e, 

mais ainda, administrativa), pois o apego demasiado a valores resultaria na total 

inefetividade do Direito, como modo de regulação social que pretende ser. Se o 

“mundo perece”, a “realização da justiça” é inócua. 

Há ainda outro aspecto a ser considerado, em favor da compatibilidade 

entre as posições deontológica e consequencial. Justen Filho (2018), ao mesmo 

tempo em que aponta para os problemas que surgem de uma “dimensão 

preponderantemente principiológica”91 sugere que a “estimativa dos efeitos 

práticos” de que cogita a Lei nº 13.655/18 pode estar alinhada com a “observância 

da proporcionalidade”. Ou seja: para combater a excessiva indeterminação 

derivada do uso (as vezes “preguiçoso”, como lembra o autor, citando Carlos Ari 

Sunfeld) dos princípios (como normas), podemos nos valer do “princípio” (ou 

“postulado normativo”) da proporcionalidade, na sua tripla dimensão 

(necessidade, adequação e proporcionalidade estrita)92. Assim como “boa parte 

do ativismo – que não é só judicial, mas é de todas as instituições de controle – 

funda-se numa postura consequencialista” (Santos de Mendonça, 2018), o 

“contra-ativismo” pode valer-se de princípios, sendo aqui os mais evidentes (no 

caso da Administração Pública) o da eficiência (no art. 37, caput, da Constituição 

Federal) e os da razoabilidade e economicidade (no art. 19, caput, da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul). Pela via destes princípios, 

induvidosamente, não só está aberta, mas, mais do que isso, está imposta uma 

abordagem consequencialista. Logo, o cenário “principiológico” não é 

incompatível com o pragmatismo e a busca de maior segurança jurídica, mas 

pode ser o veículo para estes propósitos (não há um “princípio da segurança 

jurídica”?). 

                                              
91 “Numa dimensão puramente principiológica, é impossível extrair uma solução determinada para disciplinar 
a vida social”. 
 
92 Vale dizer que a Lei nº 13.655/18, na redação que dá ao art. 23 da LINDB, é expressa a mencionar a 
proporcionalidade, ao lado da equidade e da eficiência. 
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Qualquer um dos caminhos leva a um mesmo destino: não há 

incompatibilidade entre argumentar “deontologicamente” e 

“consequencialistamente”. Há, evidentemente, a permanente necessidade de 

compreender o Direito tanto em sua dimensão axiológica como em sua dimensão 

sociológica. A aplicação do Direito precisa, em sua justificação e legitimação, 

tanto dos elementos relativos à sua coerência com determinados valores, que são 

reconhecidos pela sociedade, quanto pela sua capacidade de produzir os 

resultados que essa mesma sociedade reclama. Do “tomador de decisão” se 

exige esse exercício. 
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Resumo: O presente estudo tem por objetivo discutir a constitucionalização 
do Direito Administrativo, a partir da perspectiva dos trinta anos da 
Constituição. Adota-se aqui o viés sociojurídico, pois o fenômeno diz respeito 
aos processos de transformações jurídicas e sociais, discutindo também os 
obstáculos das mudanças. A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica 
com estudo de casos julgados pelo STF. Utiliza-se a estratégia de divisão em 
décadas, cujo período inicial da Constituição de 1988 foi no sentido de dar 
efetividade ao conjunto de princípios democráticos e os direitos fundamentais. 
A segunda década da Constituição marcou discussões sobre as dimensões do 
Estado Social, além de temas relevantes do municipalismo brasileiro. Ao final, 
a última década destes trinta anos colocou na arena pública algumas 
liberdades, o problema do nepotismo na Administração, além da construção 
dos novos sujeitos no Estado Democrático de Direito. A conclusão da 
investigação foi da necessidade de compreender a constitucionalização de 
modo relacional, atentando-se para a construção dos problemas sociais 
relacionados com o texto da Constituição, bem como não perder a perspectiva 
dos diversos problemas envolvendo a linguagem. Refletir sobre a 
constitucionalização importa exercício para bem dimensionar o passado e, ao 
mesmo tempo, vislumbrar o futuro da Administração Pública. 
 
Palavras-chave: Constitucionalização; Administração Pública; Direito 
Administrativo; Jurisdição Constitucional; Interdisciplinaridade. 
 
Sumário: Introdução – 1 A constitucionalização do direito administrativo como 
ação sociojurídica – 2 Um olhar reflexivo da ação constitucional historicamente 
construída: a constituição em três décadas – 3 A primeira década para efetivar 
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a questão da saúde, autonomia municipal e os debates sobre ativismo judicial 
na segunda década da constituição federal – 5 Dimensões democráticas da 
constituição na terceira década: entre liberdades públicas, novos sujeitos, 
arbitrariedades e a judicialização da vida – Conclusão – Referências. 

 
   

INTRODUÇÃO 
  

 A investigação aqui realizada situa-se na linha do entendimento sobre a 

relevância da constitucionalização, no caso, do Direito Administrativo, muito 

embora não se desconheçam críticas formuladas sobre os excessos do fenômeno 

relativamente à atuação cotidiana dos agentes públicos. Como será examinada, a 
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constitucionalização é determinante para melhorar as condições dos cidadãos, 

tornar o Direito Administrativo mais aberto e flexível, sensibilizar os tribunais para 

dotar de maior proteção os direitos fundamentais e qualificar a doutrina na 

reflexão necessária das relações com o Direito Constitucional, como bem alude 

Schimidt-Abmann (2014). Sob a perspectiva social, constitucionalização é 

vislumbrada como autêntica vivência, na qual a Constituição, enquanto amálgama 

de regras de uma dada sociedade, ultrapassando estados de anomia, contribui 

para constituir a ação social de cidadãos, agentes públicos e da Administração 

como um todo. 

 O exame dos trinta anos da Constituição, de algum modo, reflete a 

paulatina construção daquilo que Konrad Hesse denominou de força normativa da 

Constituição, convertendo-a em força ativa, pois não se olvida que por si só o 

texto constitucional é incapaz de modificar o estado da arte do paradigma 

dominante da função administrativa. No entendimento de Hesse, a questão passa 

por tornar efetivas as tarefas impostas aos administradores públicos, sendo 

crucial a participação da sociedade, dos cidadãos, e que todos estejam dispostos 

a deixarem-se dizer pela Constituição (Fabris, 1991). 

 Para alcançar o desiderato deste breve estudo, de plano são colocadas em 

discussão algumas premissas epistemológicas sobre a constitucionalização do 

Direito Administrativo como ação sociojurídica, ultrapassando-se um pouco o viés 

exclusivamente normativista. Não se trata de nenhuma inovação, mas apenas 

mirar o olhar para outros campos do conhecimento e considerar o trabalho social 

de construção da juridicidade constitucional.  

 Com o intuito de melhor refletir sobre o problema, a compreensão foi 

dividida por décadas, na linha inclusive dos trabalhos realizados por Luís Roberto 

Barroso, mas centrando a discussão em temas de maior repercussão para o 

Direito Administrativo e, na medida do possível, lançando indagações de caráter 

mais interdisciplinar e dotadas de caráter dialógico, em especial com a atuação da 

sociedade em pautar alguns temas. 

 No exame da primeira década da Constituição, conforme será discutido, 

preponderaram os debates sobre as condições de possibilidade para ultrapassar 

o habitus ditatorial ainda impregnado no fazer administrativo do Estado, 
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explicitando-se as dificuldades de ultrapassar o senso comum do período, como 

no sentido limitado atribuído inicialmente ao mandado de injunção.  

 Mas vencidas algumas batalhas contra o arbítrio da Administração Pública, 

a segunda década notabilizou-se por discussões sobre a efetivação do texto 

constitucional em sua dimensão de Estado Social, a precarização do trabalho 

público e as disputas de poder em torno da autonomia dos Municípios. Por último, 

na terceira década da Constituição, sob a perspectiva da irradiação em termos de 

Administração Pública, destacaram-se julgamentos sobre moralidade 

administrativa, nepotismo, remuneração de servidores públicos e o exercício do 

direito de greve, diante da omissão legislativa que até o momento prolonga-se no 

tempo, além de problemas relacionados com o exercício de liberdades públicas e 

o debate sobre cidadãos em contextos de vulnerabilidade. 

 Com efeito, destacar a importância dos trinta anos da Constituição, seja no 

plano federal, ou do texto promulgado no Estado do Rio Grande do Sul em 1989, 

importa o duplo olhar das garantias constitucionais dos cidadãos, além do 

conjunto de tarefas a serem realizadas pela Administração Pública (Schmidt-

Abmann, 2014) no contexto de um Estado Democrático de Direito. 

 

 

1. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO COMO AÇÃO 
SOCIOJURÍDICA 
 
 A constitucionalização da Administração Pública enseja o debate sobre 

alguns paradigmas dominantes do Direito Constitucional e do próprio Direito 

Administrativo, seja sob o ponto de vista epistemológico ou das relações com a 

Constituição, além de remeter para a questão do modo como as relações jurídico-

administrativas foram reguladas em três décadas e o que esperar para o futuro? 

Conforme Schmidt-Abmann (2014), a constitucionalização caracteriza-se como a 

irradiação da Constituição no Direito ordinário, segundo aduz o autor “Con ello, 

me refiero a una ‘adaptación’, orientación y reorganización del ordenamento 

jurídico ordinário a los parâmetros de la Constitución que no se agotan en los 

estrictos y simples mandatos y prohibiciones.”. 
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 Muito embora reconheça a existência de diversos sentido atribuídos à 

constitucionalização, engloba três tipos, considerando exatamente os efeitos da 

irradiação: a) a Constituição irradia os seus efeitos para o Direito ordinário de tal 

modo que é retirado proveito dos fins e valores da Constituição no discurso 

público geral para instar ou exigir reformas do Direito ordinário; b) em um segundo 

tipo de constitucionalização, dos preceitos da Constituição são construídas 

consequências imperativas para o Direito ordinário mediante interpretação 

jurídica, ensejando o juízo de constitucionalidade ou a interpretação conforme e c) 

por último, restrito ao discurso jurídico, da Constituição realiza-se o trabalho de 

argumentação jurídica que primeiro extraí os seus argumentos do texto 

constitucional, ultrapassando em alguma medida a concepção tradicional de 

interpretação e direcionando-se para um trabalho de concretização, incluindo 

precedentes, decisões judiciais e argumentos da ciência jurídica (Schmidt-

Abmann, 2014). 

 A Constituição Federal de 1988, bem como no plano Estado, a Constituição 

de 1989, representaram a necessidade de ultrapassar o momento autoritário e 

ditatorial no qual mergulhava a sociedade brasileira e, por conseguinte, a 

Administração Pública, prevendo um Capítulo Específico do texto, Título III, 

Organização do Estado, Capítulo VII, sobre a Administração Pública, com a 

previsão de disposições gerais, destacando-se o artigo 37 explicitando os 

princípios constitucionais da Administração Pública Direta, Indireta e de qualquer 

dos Poderes, bem como seção específica para tratar do tema dos Servidores 

Públicos. No plano do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 03 de outubro de 

1989, foi promulgada a Constituição Estadual, cujo Título II – Da Organização do 

Estado, Capítulo IV, examinou na mesma linha a Administração Pública, 

elencando de plano no artigo 19 os princípios reguladores, além de outros 

princípios e regras sobre os Servidores Públicos Civis e os Servidores Públicos 

Militares. 

 Sem desconsiderar a relevância da análise do texto da Constituição como 

meio de constitucionalização do Direito Administrativo, a perspectiva aqui adotada 

neste breve estudo privilegiará outras dimensões do fenômeno, vislumbrando 

também as dimensões sociais e com reflexões voltadas para o âmbito de 

contextos jurídicos, sociais e políticos da constitucionalização do Direito 
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Administrativo e destes trinta anos de Constituição, além de dialogar com o labor 

de construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. É interessante, 

portanto, problematizar o fenômeno, mas sob a inspiração da sociologia de Pierre 

Bourdieu93, indagando-se a constitucionalização no âmbito do mundo social e 

institucional no qual se manifesta, bem como as condições de possibilidade do 

fenômeno no Direito Administrativo.  

 Quando se fala de constitucionalização, portanto, não se pode examinar a 

questão sob o ponto de vista de uma estrutura formal constitucionalizada, assim 

como seria reducionismo focar com exclusividade nos agentes públicos e sociais, 

nos processos de subjetivação a partir da Constituição, como se fosse possível 

lidar somente como uma espécie de consciência constitucional individual. A partir 

da matriz teórica aqui adotada, a constitucionalização do Direito Administrativo 

será problematizada com as lentes da sociologia reflexiva (Wacquant, 2008). 

 Tal mister, exige compreender a constitucionalização fundada em três 

grandes questões: a) a compreensão relacional da constitucionalização; b) 

constitucionalização e problemas sociais e c) constitucionalização e linguagem. 

Discutir a constitucionalização, no caso do Direito Administrativo, exige, com o 

intuito de bem dimensionar as diversas potencialidades, ultrapassar a rigidez 

metodológica, compreendendo a constitucionalização de modo relacional 

(Bourdieu, 1989) sendo tal postura fundamental para evitar reducionismos ao 

tratar do tema, de modo a não acreditar na existência de um objeto com 

propriedades essenciais e pronto para ser revelado por métodos científicos. Para 

os fins desta investigação, as diversas referências sobre a constitucionalização do 

Direito Administrativo configuram momentos do conjunto de relações sociais e 

jurídicas e não categorizações dogmáticas, havendo reflexos importantes do 

trabalho de construção social. Refletir sobre esse processo evita, por exemplo, 

crer na homogeinização do trabalho de constitucionalização realizado pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal. 

                                              
93 Autor de vasta obra, restrito às possibilidades deste breve estudo, o tema da constitucionalização será 
objeto de diálogo em especial com estudos desenvolvidos pelo sociólogo nos textos Poder Simbólico (1989) 
e Sobre o Estado. Cursos no Collège de France (1989-92). Como refere Ortiz (1994), os trabalhos de 
Bourdieu repousam sobre a questão da mediação entre o agente social e a sociedade, ou seja, emerge a 
questão entre subjetivismo e objetivismo. Para resolver o problema, erige-se outro tipo de conhecimento, com 
o propósito de articular dialeticamente ator social e estrutura, abordagem essa denominada de conhecimento 
praxiológico. 
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 É certo que há maior dificuldade de compreender a constitucionalização de 

modo relacional, mas sempre se deve destacar que tal fenômeno não se reduz às 

referências textuais, muito embora as alterações constitucionais sejam relevantes. 

O texto é somente a ponta do iceberg, pois a institucionalização normativa da 

Constituição no Direito Administrativo, tema específico desta reflexão, funda-se 

em complexos processos relacionais. A dimensão da sociologia reflexiva cria 

algumas condições de possibilidade para considerar o trabalho social de 

construção da juridicidade constitucional, bem como destacar que a 

constitucionalização também ocorre a partir de determinados campos de poder. 

 Não se pode olvidar, por ocasião dos debates sobre constitucionalização, a 

observação de Bourdieu (1989) sobre as ciências sociais: os problemas dignos de 

constitucionalização, a serem oficializados e, de certo modo melhor protegidos 

pelo Estado, são aqueles que determinados campos de poder retiram do mundo 

social, não havendo qualquer espécie de essencialidade e maiores 

questionamentos sobre o grau de cientificidade. Para bem desmitificar algumas 

questões ao longo destes trinta anos da Constituição, urge destacar que a 

constitucionalização é fruto de processos políticos, econômicos e sociais de 

institucionalização normativa e jurisprudencial. As diversas referências 

construídas pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre o texto da 

Constituição e algumas consequências no Direito Administrativo, indicam o modo 

de compreensão do campo jurídico da época, com condições sociais de produção 

e reprodução.  

 Mas, deste modo, como é possível problematizar o tema da 

constitucionalização, sem restringir-se às instrumentalizações? Para Bourdieu 

(1989), a condição para não ficar restrito àquilo que o senso comum impõe como 

representação é a historia social dos problemas. Aduz de modo expresso: 
 

Esta alerta é importante, mas não basta. Um dos instrumentos 
mais poderosos de ruptura é a historia social dos problemas, dos 
objetos e dos instrumentos de pensamento, quer dizer, do 
trabalho social de construção de instrumentos de construção da 
realidade social (como as noções comuns, papel, cultura, velhice, 
etc., ou os sistemas de classificação) que se realiza no próprio 
seio do mundo social, no seu conjunto, neste ou naquela campo 
especializado, e, especialmente, no campo das ciências sociais. 
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 A investigação aqui realizada parte de tal pressuposto epistemológico, não 

se restringindo ao modo como os espaços oficiais compreenderam a 

constitucionalização, no caso, de questões mais relacionadas com a 

Administração Pública, impondo-se aludir, por exemplo, o papel desempenhado 

por movimentos sociais, fugindo-se assim de algumas categorizações, 

compreendendo a constitucionalização como fenômeno sociojurídico e construído 

historicamente no mundo social. 

 A constitucionalização, com efeito, relaciona-se com o próprio modo de 

dizer o mundo social, quer dizer, com a linguagem utilizada pelas instâncias 

oficiais e do Estado para fixar o sentido do texto por meio de referências 

normativas. No entendimento de Bourdieu (1989), a linguagem “é um enorme 

depósito de pré-construções naturalizadas, portanto, ignoradas como tal, que 

funcionam como instrumentos inconscientes de construção”. Conforme será 

destacado nos outros itens, o Supremo Tribunal Federal, ao institucionalizar 

processos de constitucionalização do Direito Administrativo, utiliza-se da 

conceituação burocrática, da linguagem do senso comum teórico, categorias de 

entendimento burocrático do mundo social. Segundo o autor, é preciso dar-se 

conta que tais linguagens e a própria narrativa de determinados dispositivos da 

Constituição e os respectivos reflexos sobre outras esferas, é também produto de 

grupos, de agentes de campos de poder. Aqui entram as denominadas 

taxionomias, ou seja, as operações de categorização do mundo social, “sistemas 

de classificação (taxionomias) que organizam a percepção e a apreciação, e 

estruturam a prática”. É por meio delas que são construídas as visões sobre a 

constitucionalização, divisões e categorizações das regras constitucionais, 

revelando-se sua dualidade, são estruturadas, mas ao mesmo tempo 

estruturantes. 

  

 

 

 

2. UM OLHAR REFLEXIVO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL HISTORICAMENTE 
CONSTRUÍDA: A CONSTITUIÇÃO EM TRÊS DÉCADAS 
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 Como já aludido, existem inúmeras possibilidades de compreender a 

constitucionalização e, no caso, de olhar para os trinta anos da Constituição e das 

relações com a Administração Pública. Aqui preponderará a concepção a partir do 

que se poderia denominar de olhar reflexivo da ação constitucional, ou seja, não 

como mero resultado de aplicações dogmáticas do texto, mas consectário de 

diversas relações jurídicas e sociais da constitucionalização da vida em 

sociedade, bem como das questões econômicas e políticas. Trata-se de 

privilegiar para o tema da constitucionalização uma perspectiva mais 

interdisciplinar e dialógica. São relevantes, neste aspecto, os debates do 

Constitucionalismo Popular, por meio da crítica no “desacoplamento entre o 

Direito e o povo”94 (Godoy, 2017, p.36-37), reivindicando a construção de um 

papel de maior protagonismo para os cidadãos no processo de interpretação da 

Constituição. 

 Assim, olhar para os trinta anos da Constituição também possibilita 

considerar que ocorreram vitórias e derrotas, seja sob a perspectiva jurídica ou 

política95, como bem aduz Godoy (2017), tratando-se de reflexão importante, em 

especial com relação a determinados princípios fundamentais de organização da 

vida em sociedade e, como alude, não devem ficar restritos ao âmbito das 

discussões judicializadas, mas compreendidas de modo dialógico para abarcar os 

diversos setores das comunidades afetadas. É interessante como as referências 

constitucionais relacionadas com a Administração Pública possuem a 

potencialidade de influenciar a vida em comunidade, como no caso da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, já no artigo 19, refere que a 

Administração Pública, tanto direta, indireta, de qualquer dos Poderes e dos 

municípios, possuem como propósitos constitucionais a promoção do bem público 
                                              
94 Refere o autor de modo expresso: “Se a Constituição, mais do que organizar o poder do Estado, constitui o 
compromisso fundamental de uma comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres 
e iguais, então o significado e conteúdo das normas constitucionais também só adquirem sentido quando o 
povo participa da tarefa de interpretação e concretização da Constituição.” (Godoy, 2017, p. 44). 
 
95 No entendimento do autor, “Frequentemente se associa a ideia de que uma vitória na arena jurídica é mais 
importante do que uma vitória na arena pública. Essa é uma ideia cuja prática constitucional mostra ser 
equivocada. Uma vitória exclusivamente no espaço jurídico promove, em geral, bons efeitos penas no curto 
prazo ao dar cabo da controvérsia. No entanto, ela não garante que seus efeitos serão permanentemente 
seguidos a longo prazo.”(Godoy, 2017, p.100). Ainda que não se concorde de modo integral com a 
observação, pois nem mesmo textos normativos se autoefetivam, impondo-se sempre o permanente labor de 
construção social do sentido jurídico e político, seja por meio dos cidadãos, das instituições e outros 
organismos, é útil a referência ao destacar que os acontecimentos do campo jurisdicional não são suficientes 
para a produção de efeitos no mundo social.  
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e a prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos, cuja organização será 

realiza para aproximar os serviços disponíveis de seus beneficiários ou 

destinatários (inciso III, art. 19). 

 A ação constitucional, deste modo, pode ser compreendida como espécie 

de ação social e concebida sob um ponto de vista individual ou subjetivo 

(concepção subjetivista), cujo resultado ficaria restrito ao âmbito de simples 

escolhas e intenções dos intérpretes oficiais do texto constitucional, mas também 

como resultado da execução de regras previamente estabelecidas, de estruturas 

jurídicas, sociais (concepção objetivista96), e burocráticas nas quais elas ocorrem. 

Conforme será examinado, a constitucionalização do Direito Administrativo não foi 

fruto de meras subjetividades ou de simples estruturas jurídicas e sociais, mas de 

um conjunto de elementos responsáveis pelos sentidos constitucionais e seus 

reflexos na vida em sociedade.  

 A constitucionalização, de algum modo, relaciona-se como aquilo que 

Bourdieu (1994) denomina de habitus, cujas especificidades ocorrem em 

determinado campo97, cujo funcionamento é alimentado por diferentes espécies 

de capital98. É interessante refletir sobre as múltiplas relações entre os sujeitos 

sociais e os campos oficiais responsáveis pela constitucionalização, cujos 

sentidos foram estruturados ao longo do tempo, identificando-se um conjunto de 

disposições duráveis, estruturas estruturantes predispostas a funcionar como 

estruturas estruturantes, princípios geradores e estruturadores de práticas e das 

representações constitucionais, ora privilegiando baixos níveis de efetividade 

                                              
96 A questão sobre tais concepções foi debatida por Bourdieu (2002, p. 151), identificando a oscilação das 
ciências sociais em geral entre tais perspectivas e pontos de vista aparentemente inconciliáveis, o objetivismo 
e o subjetivismo: “De um lado, ela pode tratar os fatos sociais como coisas, segundo a velha máxima 
durkheimiana, e assim deixar de lado tudo o que eles devem ao fato de serem objetos de conhecimento – ou 
de desconhecimento – na existência social. De outro lado, ela pode reduzir o mundo social às representações 
que dele se fazem os agentes, e então a tarefa da ciência social consistiria em produzir uma ‘explicação das 
explicações’(account of accounts) produzidas pelos sujeitos”. 
 
97 Conforme Bourdieu (1983, p.89), os campos são compreendidos como “espaços estruturados de posições 
(ou de postos) cujas propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser analisadas 
independentemente das características de seus ocupantes (em parte determinadas por elas)”. Em outra 
passagem, aduz: “Um campo, e também o campo científico, se define entre outras coisas através da 
definição dos objetos de disputas e dos interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputas e 
aos interesses próprios de outros campos (não se poderia motivar um filósofo com questões próprias dos 
geógrafos) e que não são percebidos por quem não foi formado para entrar neste campo”. 
 
98 O entendimento de Bourdieu (2001, p.132) sobre o Capital é bastante complexo, ultrapassando o viés 
econômico do termo. Segundo o autor, trata-se de uma força inerente às estruturas objetivas e subjetivas, 
constituindo-se em princípio fundamental das regularidades internas do mundo social.   
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constitucional, ora adotando posições seletivas de intervenção em assuntos 

públicos99.  

 Dada a abrangência dos diversos temas regulados pela Constituição 

Federal ao longo destes trinta anos, é possível verificar momentos nos quais o 

capital econômico influenciou sobremaneira a produção simbólica dos sentidos 

constitucionais, sendo possível perceber determinadas matrizes de compreensão 

e de ações práticas. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, em 

sucessivos episódios deixou de adotar a postura de salvaguardar interesses 

democraticamente construídos pelos cidadãos na esfera pública.  

 Neste breve estudo, com o propósito de colocar entre parênteses estes 

trinta anos da Constituição, de modo a propiciar a construção mais democrática 

dos sentidos constitucionais, algumas questões são relevantes: a) o discurso 

oficial do STF não é uma narrativa neutra, impondo-se destacar a prevalência do 

habitus construído por disposições do campo jurídico, alimentado pelo poder 

simbólico para oficializar algumas versões; b) as ações constitucionais – dizer o 

direito constitucional – devem ser compreendidas de modo relacional, pois há um 

constante trabalho de construção social, não existindo um objeto dado com 

propriedades essenciais e pronto para ser revelado por métodos de interpretação 

e c)as decisões do STF também ocorrem no âmbito de um campo de poder, 

resultado de disputas internas do próprio tribunal, como em relação à influência 

de outros campos externos. 

 A partir de tais premissas, os trinta anos da Constituição possibilitam a 

reflexão histórica, a fim de erigir mecanismos de defesa contra a dominação 

simbólica, destacando-se em síntese que as três décadas possuem, em alguma 

medida, questões marcantes de cada época100. O ano de 1988 e a primeira 

década da Constituição, por exemplo, será caracterizada pelas tentativas de 

atribuir efetividade ao texto da Constituição e superar o habitus ditatorial instalado 

no âmbito da organização do Estado brasileiro, além de construir espaços de 
                                              
99 Segundo Bourdieu (1994, p.60-61), habitus caracteriza-se como “sistemas de disposições duráveis, 
estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador 
e estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem 
ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente 
dos fins e o domínio expresso das operações para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto 
da ação organizadora de um regente.” 
 
100 Sobre a análise da Constituição Federal em décadas ver os textos de Barroso (1988; 2008; 2018). 
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diálogo com os cidadãos, organizados em movimentos sociais, que reivindicavam 

protagonismos e a materialização de direitos fundamentais.  

 Nos anos noventa, as narrativas constitucionais concorrerão com os 

discursos neoliberais e de caráter econômico, possibilitando na segunda década 

da Constituição os embates com o campo econômico e as ações direcionadas 

para a reforma do Estado. Por fim, o terceiro período aqui destacado, 

correspondente à década de 2008 até 2018, como será referido, apresentou-se 

com grande riqueza de discussões, colocando novos temas sobre as dimensões 

da democracia, liberdades públicas e novos sujeitos dignos de proteção 

constitucional efetiva, centrando-se também sobre as críticas ao ativismo judicial. 

 A Constituição em três décadas permite abrir espaços para as discussões 

e debates democráticos sobre a necessidade de a constitucionalização abarcar 

outros saberes, a relevância dos sentidos oficiais produzidos pelo STF, mas não 

reduzir a ação constitucional a esta esfera, dialogando com outros sujeitos da 

comunidade, sem igualmente desconsiderar que o sentido do mundo social 

também é erigido por lutas entre os mais diversos campos de poder. 

  

3. A PRIMEIRA DÉCADA PARA EFETIVAR O TEXTO E A SUPERAÇÃO DO 
HABITUS DITATORIAL 
 
 A possibilidade de refletir sobre os primeiros anos da Constituição e os 

processos de constitucionalização da Administração Pública em um breve estudo, 

por óbvio, encontra diversos limites. No entanto, como o propósito aqui 

desenvolvido reside em chamar a atenção para o tema, é imperioso contextualizar 

a década inicial da Constituição em um ambiente ainda em construção dos 

princípios fundamentais da democracia no Brasil, com árduo trabalho de 

incorporação no cotidiano da Administração Pública e o lento processo legislativo 

de regulamentação do texto, além da construção de um sentido constitucional 

para a vida pública. 

 Não se pode olvidar, conforme Bonavides & Paes de Andrade (2002), de 

algum modo na Constituinte de 1986, a ação partidária foi substituída pela 

movimentação de grupos, de diversos lobbys de atuação, como evangélicos, 

Prefeitos, Governadores, empresas multinacionais, Cartórios, servidores públicos, 
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do Poder Judiciário, do Ministério Público, etc.101. Uma das grandes questões da 

época foi erigir um texto capaz de legitimar a rebelião contra o abuso de poder e o 

arbítrio do regime da ditadura, cuja verdadeira arma era a Constituição. As 

expectativas eram grandes, pois, para utilizar a expressão de Fernandes (1989), a 

Constituição de 1988, como todas as constituições, foi considerada autêntico 

“projeto político”, imprescindível para possibilitar um mundo jurídico, social e 

político diferente. 

 Tratava-se do desenvolvimento de ações sociais para superar o habitus 

ditatorial do período anterior, tarefa difícil, pois exigia construir algo diverso do 

conjunto de disposições, estruturantes e estruturadas, incorporadas no cotidiano. 

Não se pode olvidar o próprio contexto sociopolítico dos anos 1990, com a vitória 

do Presidente Fernando Collor de Mello, o desastrado Plano Collor, bloqueando o 

saque de valores depositados em bancos, combinado com posturas arbitrárias e 

voluntaristas (Schwarcz & Starling, 2015) culminando em 1992 com o 

impeachment do primeiro Presidente da República eleito democraticamente após 

a ditadura de 1964. Sob a perspectiva de atuação de movimentos sociais na 

época, o Movimento pela Ética na Política e o Movimento dos Caras-Pintadas 

desempenharam atuações marcantes, com discursos de defesa da Constituição, 

na linha de outros movimentos sociais no Brasil responsáveis por greves nos 

setores públicos da saúde e educação, como aduz Gohn (2011). 

 

3.1. A (In)efetividade do mandado de injunção como sentido simbólico de 
uma década 
 
 Sob o ponto de vista da concretização do texto constitucional, ocorreram 

debates intensos no Supremo Tribunal Federal em relação ao alcance do artigo 

5º, inciso LXXI, CF, ao prever o mandado de injunção sempre que a falta de 

norma regulamentadora tornasse inviável o exercício de direitos e liberdades 
                                              
101 Conforme os autores, houve ações eficazes de governadores de modo a influenciar os constituintes em 
pontos polêmicos. O texto constitucional, portanto, resultou de intenso embate entre diversos campos, com 
agentes bem identificados e na defesa de interesses específicos de tais campos. A título de conclusão 
mencionam: “Pode-se, no entanto, pelas decisões assumidas, concluir que a maioria constituinte era 
conservadora e o mais fiel retrato de sua composição pode ser melhor aferido pelas votações de alguns 
pontos conflitantes. Através dessas votações e da posição assumida pelos constituintes, conclui-se que o 
perfil da Constituinte de 1987-1988, embora conservadora, tem características muito especiais, às vezes, até 
mesmo contraditórias, mas, na realidade, representando a Sociedade no seu conjunto, com todas as suas 
intranquilidades, preocupações, instabilidade e deficiências de formação e de prática política.” (Bonavides & 
Paes de Andrade, 2002, p.478). 
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constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. Via de regra, em termos de efetividade, a Corte Suprema pouco fazia 

ao julgar casos de mandados de injunção, demonstrando apego às fórmulas 

ultrapassadas impedindo olhar o novo. Por ocasião do julgamento do Mandado de 

Injunção nº 107-3, Distrito Federal, Rel. Min. Moreira Alves, j. 23.11.1990, 

reconheceu-se a possibilidade de utilização do MI, mas cujo resultado levaria 

somente a ciência ao respectivo órgão da existência da omissão legislativa e a 

necessidade de adotar providências necessárias.  

 Na construção do discurso, assim consta no voto proferido pelo Ministro 

Celso de Melo: 

 
O Mandado de Injunção não é o sucedâneo constitucional das 
funções político-jurídicas atribuídas aos órgãos estatais 
inadimplentes. Não legitima, por isso mesmo, a veiculação de 
provimentos normativos que se destinem a substituir a faltante 
norma regulamentadora sujeita à competência, não exercida, dos 
órgãos públicos. O Supremo Tribunal Federal não se substitui ao 
legislador ou ao administrador que se hajam abstido de exercer a 
sua competência normatizadora. A própria excepcionalidade 
desse novo instrumento jurídico impõe ao Judiciário o dever de 
estrita observância do princípio constitucional da divisão funcional 
do poder. 

 
 O trecho reflete bem a dimensão simbólica do subcampo jurisdicional do 

STF e a ausência de concepção crítica sobre a efetividade102 da Constituição, 

prevalecendo uma espécie de dogmática de categorização, cujo conteúdo 

direcionava-se para retirar a possibilidade de efetividade do mandado de injunção, 

revelando a força da Doxa103 no âmbito do STF nos anos 1990. Adotando 

entendimento similar, o julgamento do MI nº 219-3, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 

                                              
102 O termo efetividade, no caso da Constituição, comporta inúmeras discussões terminológicas, como bem 
expressa Grau (1998, p.313-322), ao traçar um panorama sobre a questão. O tema também foi objeto da 
investigação realizada por Sarlet (2015, p.248), nos seguintes termos: “Assim sendo, para efeitos deste 
estudo, podemos definir a eficácia jurídica como a possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente 
(juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar 
efeitos jurídicos, ao passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada como englobando tanto 
a decisão pela efetiva aplicação da norma (juridicamente eficaz - quanto o resultado concreto decorrente – ou 
não – desta aplicação”. 
 
103 Conforme o entendimento de Bourdieu, a doxa “contem o sentimento de familiaridade que engendra, sob 
determinadas condições, o ajuste das estruturas do habitus às estruturas objetivas da ‘história feito corpo’ e 
da ‘história feita coisa’. Como tal, ela contribui para reproduzir a ordem existente, impondo evidências que, 
por não serem da ordem dos pensamentos, acabam sendo mais eficientes.” (Pinto, 2017, p. 158). 
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22.08.1990, reproduziu o capital institucionalizado no campo jurídico da época, 

pois após admitir a omissão em que se encontrava o Congresso Nacional, com 

relação à fixação do número de Deputados Federais do Estado de São Paulo, a 

conclusão foi simplesmente de deferir em parte o pedido “para, dentro dos limites 

da provisão constitucionalmente cabível, para, reconhecidas a omissão e a mora 

apontadas, dar ciência das mesmas ao Congresso Nacional, a fim de suprir a 

omissão.” 

 É importante destacar que nos anos 1990 surgiram importantes 

movimentos sociais com pautas temáticas voltadas para os nascentes problemas 

econômicos e estruturais do Brasil, de algum modo, relacionadas com o 

cumprimento das promessas da modernidade explicitadas no texto da 

Constituição, cuja perspectiva formalista do STF não dialogava com os novos 

atores sociais. É do período, por exemplo, o trabalho de protestos e 

manifestações realizados por centrais sindicais, com influência, ainda que indireta 

sobre outros movimentos sociais. Como já destacado, os movimentos grevistas 

no setor público merecem destaque, pela atuação impactante em termos de 

duração prolongada, bem como pelas pautas voltadas já nesta época sobre 

questões salariais e condições de trabalho (Gohn, 2015), forçando as instâncias 

judiciais a prestarem atenção nas demandas oriundas de parte dos cidadãos.  

 

3.2. Atuação do Campo Econômico para Retirar a Efetividade da 
Constituição: juros reais e privatizações 

 
 Com a atuação desastrosa do Plano Collor e o sentimento de 

desorganização da vida cotidiana dos cidadãos, sob o ponto de vista econômico, 

o Brasil vivenciou nos anos noventa um período de desemprego, fechamento de 

empresas, queda no consumo, volta da inflação e, por consequência, diversos 

movimentos por reajustes salariais disseminaram-se104 (Schwarcz & Starling, 

2015). O cenário foi propício para atuação mais forte de agentes do campo 

econômico, com reflexos diretos sobre o campo jurídico. Por ocasião do 
                                              
104 Acrescentam as autoras: “O governo ainda tentou um novo plano econômico – o Collor II -, ao mesmo 
tempo que preparava a privatização das empresas estatais, fechava autarquias e fundações e abria as portas 
do país ao mercado internacional. A política econômica seguia desnorteada: para cada subida de preços, o 
governo adotava uma medida nova violenta e ineficaz – congelamento de salários, liberação de preços, 
aumento de impostos.” (Schwarcz & Starling, p. 493-494). 
 



 

 
181 

 

 

julgamento da ADI nº 04-DF, Rel. Min. Sydnei Sanches, j. 07/03/1991, houve a 

discussão sobre a não auto-aplicabilidade do artigo 192, §3º, da Constituição 

Federal, que fixava a taxa de juros reais em 12% ao ano. Trata-se de nítido 

exemplo de como as influências externas ao Direito moldam o pensamento 

jurídico, cuja emergência gera algumas consequências para o âmbito de decisões 

judiciais, influenciadas pela lógica dos agentes do campo econômico que atuam 

no mundo social para defender interesses econômicos, calcular, obter lucro, 

acumular e explorar105 (Bourdieu, 1997). É significativo destacar que, atendendo 

ou não a determinados interesses, o dispositivo constitucional resultou da 

constituinte e foi aprovado democraticamente, sendo posteriormente, retirado da 

Constituição Federal por força da Emenda Constitucional nº 40 de 2003. 

 Em outra questão altamente polêmica durante a primeira década da 

Constituição, constata-se a influência do campo econômico. Como aludido, 

adotou-se o discurso das privatizações, a venda de patrimônio público como meio 

para salvar a economia. Assim, desde 1990, ao editar a Medida Provisória nº 155, 

de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.031/90, internalizou-se no Brasil a política 

de desestatização, “cuja fórmula aqui aplicada foi de privatização consistente na 

alienação de patrimônio público a grupos estrangeiros” (Lima, 2009).  

 O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de diversas ações, 

como a ADIN nº 5626/600-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 04.09.1991, na qual se 

buscava a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da lei mencionada 

e a consequente suspensão, com a paralisação do processo de privatização. O 

resultado foi o indeferimento da cautelar requerida, considerando-se não 

configurada a aparência do bom direito. Posteriormente, determinado partido 

político, por meio do Mandado de Segurança nº 22.764-8-DF, Rel. Min. Néri da 

Silveira, j. 28.04.1997, questionou o processo de alienação de ações da 

Companhia Vale do Rio Doce, alegando que o Edital, ao estabelecer, 

independentemente de lei, procedimentos relativos à alienação das ações de 

controle da citada companhia, de propriedade da União Federal, configurou abuso 

de poder, pois a competência para constituir e desconstituir entes públicos 

dependeria de lei específica, nos termos do artigo 37, inciso XIX, da Constituição 
                                              
105 De modo expresso aduz o autor em outro texto: “O campo econômico se distingue dos outros campos 
pelo fato de que as sanções são especialmente brutais e que as condutas podem se atribuir publicamente 
com fim a busca aberta da maximização do lucro material individual” (Bourdieu, 2005, p.22).  
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Federal. No entanto, prevaleceu a análise formal de extinção do mandado de 

segurança por ilegitimidade ativa do Partido Político. 

 Muito embora os argumentos utilizados no julgamento fossem dotados de 

conteúdo normativo, como sustenta Lima (2009), existiam argumentos contrários 

e capazes de sustentar a inconstitucionalidade das privatizações, não se podendo 

olvidar: 

 
 O mercado internacional estava interessado nas privatizações e 
pressionava o Brasil para tanto. Os grandes empresários eram 
favoráveis à medida, desejando um Estado mais enxuto, com 
pouca interferência no mercado. Não estavam em jogo direitos 
fundamentais, nem liberdades públicas; mas razões 
mercantilistas, financeiras. (Lima, 2009, p. 346). 

 
 
 Mas, os embates relacionados com a constitucionalização não ficaram 

restritos ao âmbito do Poder Judiciário, pois diversas demandas para tornar o 

texto efetivo foram realizadas pelos cidadãos e alguns movimentos sociais, 

constituindo-se em importantes espaços para colocar na pauta questões 

sociojurídicas relevantes. Em 1995, por exemplo, houve a criação do Movimento 

pelas Reparações em São Paulo, criado a partir do núcleo da Consciência Negra 

da Universidade de São Paulo, reivindicando indenização do Estado brasileiro por 

crime imprescritível contra a humanidade. Também no período surgiram diversos 

movimentos sindicais, especialmente de petroleiros, categorias de trabalhadores 

do setor público, pois tiveram embates políticos com o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, ao adotar como política pública a bandeira de reforma do 

Estado e revisão dos direitos conquistados na Constituição Federal de 1988 

(Gohn, 2015). É relevante destacar os movimentos sociais pela moradia popular e 

antiglobalização, com suas marchas a partir de 1997, tornando-se referencial das 

mobilizações e protestos pelo país. 

 

4. AS DIMENSÕES DO ESTADO SOCIAL, A QUESTÃO DA SAÚDE, 
AUTONOMIA MUNICIPAL E OS DEBATES SOBRE ATIVISMO JUDICIAL NA 
SEGUNDA DÉCADA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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 A segunda década da Constituição Federal foi marcada ainda pelo viés 

adotado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, cujo mandato foi até 2002, 

preponderando o discurso segundo o qual a Constituição Federal, de algum 

modo, atrapalhava o desenvolvimento nacional. Resultado, de 1999 até o final de 

2002, o texto constitucional foi emendado 19(dezenove) vezes. Houve um 

intervalo de tempo longo de contextos democráticos para a constitucionalização e 

apesar da melhoria no padrão de vida dos brasileiros, o grande fantasma da 

desigualdade social persistia, reafirmando o apartheid informal, com alguns 

setores materialmente desenvolvidos, mas grandes contingentes de cidadãos 

com uma vida sem possibilidades (Mota & Lopez, 2015).  

 Neste período destacaram-se os movimentos sociais em rede, cujo tema 

da desigualdade foi a tônica, por exemplo, na atuação do Movimentos de 

Igualdade Racial (Movimento Negro Unificado, Quilombação), Movimentos de 

Igualdade de Gênero (Movimento Mulheres em Luta, Movimento Mulheres 

Camponesas), Movimento LGBT, Movimento das Pessoas com Deficiência, 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, etc. Vale mencionar a atuação de tais 

movimentos sociais na denominada atuação extrainstitucional, cujo contributo, por 

exemplo, foi acentuado relativamente ao sentido atribuído ao princípio da 

igualdade, possibilitando falar-se aqui em mutação constitucional por 

“mecanismos de permeabilidade social das instituições”106 

 Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva elegeu-se Presidente da República, sem 

percalços com a ordem democrática. Com o propósito de materializar dispositivos 

da Constituição, em especial a dimensão do Estado Social de Direito, 

implementaram-se algumas medidas de combate à miséria, redução da pobreza, 

diminuição das desigualdades e expansão da inclusão social (Schwarcz & 

Starling, 2015). No entanto, do ano de 2003 até 2008, a Constituição Federal foi 

emendada 18(dezoito) vezes, com destaque, pelas repercussões na vida 

cotidiana dos cidadãos, das Emendas Constitucionais nº 41 de 1998, instituindo 

modificações no sistema previdenciário, e nº 45, de 2004, modificando a estrutura 

                                              
106 A questão, muito embora não possa ser aprofundada nesta investigação merece destaque a partir do 
trabalho realizado por Gomes (2016, p.93), no qual examina o papel desempenhado pelos movimentos 
sociais no processo de construção dos sentidos constitucionais: “Nesse processo, os movimentos sociais 
provocam e evidenciam mutações constitucionais, dando visibilidade para demandas e alterando os padrões 
de plausibilidade relacionados a determinados fatos e argumentos. Atuam, portanto, buscando moldar 
significados sociais compartilhados acerca do sentido da Constituição”. 
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e o funcionamento do Poder Judiciário. Em termos de contextos sociopolíticos, os 

anos de 2005 e 2006 foram difíceis para o Brasil e a Constituição, pois 

mergulhados no conjunto de denúncias sobre o Mensalão (Mota & Lopez, 2015).  

  

4.1. Materializações do Estado Social na Jurisprudência do STF: derrotas e 
vitórias 
 
 No início dos anos 2000, o STF viu-se no meio de intensas discussões 

sobre aspectos da dimensão social do Estado, cujas pautas em regra giravam em 

torno do alcance do texto da Constituição e as repercussões econômicas dos 

gastos públicos. O Estado do Mato Grosso do Sul, no ano de 1999, aprovou a Lei 

nº 1.949, de 22.01.99, possibilitando a concessão de benefício assistencial para 

crianças geradas a partir de estupro. A questão foi examinada por meio do 

julgamento da ADIN nº 2.109-6, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 02;08.2001, trazendo ao 

debate questões importantes sobre o papel do Estado e os critérios de ajuda para 

crianças geradas em tais circunstâncias. O autor da ADIn trouxe como 

argumentos a ofensa de diversos dispositivos da Constituição, não inclusão na lei 

orçamentária anual do Estado, estabelecendo plano plurianual sem a iniciativa do 

Chefe do Poder Executivo, com malferimento dos artigos 167, I e 165, I, CF. 

Outrossim, o benefício instituído pela lei seria discriminatório e violaria o princípio 

da isonomia, conforme linha de argumentação. 

 A tese foi acolhida pelo STF, pois o Ministro Relator, com base no art. 5º, 

LIV, CF, considerou “patente a ausência de qualquer razoabilidade na 

discriminação estabelecida pela lei impugnada, ao tomar para pressuposto da 

concessão de benefício assistencial pelo Poder Público as circunstâncias em que 

foram eles gerados e não o estado de necessidade dos beneficiários, o que, 

induvidosamente, não faz sentido.” Tanto não era tão evidente a questão que no 

ano de 2007 houve a apresentação junto à Câmara dos Deputados do PL nº 

1.763/2007107, dispondo sobre a assistência à mãe e ao filho gerado em 

                                              
107 O projeto de lei possui na sua justificativa algumas considerações sobre o propósito da normativa no 
sentido de o Estado proteger as crianças concebidas em situações de estupro, propondo assisti-las durante a 
gestação, parto e puerpério, providenciando a adoção e concedendo um benefício mensal oriundo do Fundo 
Nacional de Amparo à Criança e ao Adolescente, a ser pago até que complete dezoito anos 
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=490988&filename=PL+1763/2007). 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=490988&filename=PL+1763/2007
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decorrência de estupro, atualmente apensado ao PL 478/2007, dispondo sobre o 

Estatuto do Nascituro, tramitando ainda na Câmara dos Deputados. 

 O tema da saúde, atual e com amplas discussões na sociedade e no 

campo jurídico, foi objeto de discussão por ocasião do julgamento do RE 273.834, 

Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2000, debatendo-se o dever do Estado na 

distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes e com AIDS. 

O resultado do julgamento, com certeza, naquela quadra histórica, representou 

uma vitória, inclusive pelas repercussões sociais, pois existiam diversos setores 

da sociedade108 reivindicando maior efetividade do texto da Constituição Federal 

de 1988.  

 No caso examinado pelo STF firmou-se o entendimento segundo o qual o 

direito à saúde compreende-se como direito público subjetivo fundamental e deve 

ser assegurado à generalidade das pessoas, a partir da compreensão do artigo 

196 do texto constitucional. Sob a perspectiva da constitucionalização da 

Administração Pública a repercussão foi significativa, consignando-se o dever de 

o Poder Público garantir e implementar políticas sociais e econômicas de modo a 

garantir para os cidadãos, inclusive os portadores de HIV, o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. Como referência das 

discussões ocorridas na época, menciona-se o entendimento de Schwartz (2001, 

p.163), vislumbrando “a saúde, como direito público subjetivo e fundamental do 

ser humano que é, quando lesionada, não pode ser excluída da apreciação do 

Poder Judiciário. Essa é, no constitucionalismo contemporâneo, a tarefa mais 

elevada do Poder Judiciário: garantir a observância e o cumprimento dos direitos 

fundamentais do homem”. 

 Com relação à efetividade do artigo 196 da Constituição Federal, em 

especial no que tange ao tratamento para portadores de HIV, houve amplo 

trabalho por parte de movimentos sociais, cuja composição foi variada, desde 

universitários, partidos políticos, igrejas, Organizações Não Governamentais, etc., 

no sentido de atribuir maior visibilidade ao tema e, após, reivindicar do Estado, 

com nítidos reflexos na atividade jurisdicional, políticas públicas de informações, 

                                              
108 Sobre o tema, ver o texto de Barros & Vieira-da-Silva (2017). 
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prevenção e proteção109 (Bandeira, 2015). Trata-se de mais um exemplo das 

potencialidades do denominado constitucionalismo difuso110, restrito ao âmbito da 

pesquisa, aplicado à constitucionalização do Direito Administrativo, para indicar o 

necessário caráter relacional da constitucionalização, dialogando com outros 

campos, além do campo de poder dos tribunais, como o campo social e de 

reivindicações dos cidadãos, colocando-se em cheque as taxionomias 

burocráticas de estruturação das práticas da Administração Pública. 

 

4.2. A Precarização do Trabalho Público. A Burla ao Princípio do Concurso 
Público por Contratações Temporárias 
 
 A Constituição Federal, ao entrar em vigor no ano de 1988, reafirmou 

alguns princípios republicanos e democráticos, dentre eles o do concurso público. 

Com efeito, o instituto do concurso público insere-se no horizonte de sentido do 

Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF), cujo princípio democrático, dentre 

outros aspectos, destaca-se como democracia participativa, ou seja, segundo 

alude Canotilho (1999, p.282), “a estruturação de processos que ofereçam aos 

cidadãos efectivas possibilidades de aprender a democracia, participar nos 

processos de decisão, exercer controlo crítico na divergência de opiniões, 

produzir imputs políticos democráticos”.  

 O concurso público não deve ser caracterizado como processo burocrático 

somente, mas autêntico “processo público” de democratização das estruturas de 

poder da Administração Pública, de modo que todos interessados em participar 

do certame aprendam com a fixação de regras para acesso aos cargos públicos e 

interajam no jogo de competição e sempre considerando o ethos da 

Administração construído intersubjetivamente com o diálogo constitucional. Ao 

mesmo tempo, uma vez obtida a investidura, o concurso alcança o propósito de 
                                              
109 Refere a autora de modo expresso: “Historicamente, os avanços no tratamento da aids e DST no Brasil 
foram alcançados, segundo Maira Amélia, porque os órgãos governamentais se abriram à sociedade civil e 
construíram programas de acesso à saúde em conjunto com as entidades representantes de segmentos 
marginalizados.” (Bandeiras, 2005, p.61). 
 
110 Refere Gomes (2016, p. 188-189) que “o constitucionalismo difuso sustenta, por um lado, que a 
participação social na construção do significado constitucional é extremamente importante como forma de 
democratizar as instituições e instâncias de decisão estatais, aperfeiçoar e atualizar a Constituição e o 
constitucionalismo, garantir e fazer avançar direitos, empoderar os cidadãos e inspirar uma narrativa comum 
para a transformação. Além disso, defende ser fundamental que o tratamento conferido aos diversos grupos 
sociais por parte do Estado, inclusive por meio dos canais de permeabilidade social das instituições estatais, 
funcione de maneira transparente e igualitária, plural e inclusiva”. 
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participação do cidadão111 na tomada de decisões administrativas, a partir dos 

espaços de competência regularmente fixados, esperando-se simultaneamente, 

considerando a qualidade do agente, colaboração para o aperfeiçoamento do 

habitus burocrático. No entendimento de Rocha (1999, p.145), o princípio da 

participação, em termos de acessibilidade, significa que “a titularização dos 

cargos públicos constitui, assim, uma forma de participação na estrutura real do 

Poder”. 

 Quase vinte anos depois do texto constitucional, diversas Administrações 

Públicas, seja na esfera estadual ou municipal, ainda enfrentavam graves 

problemas com as denominadas contratações temporárias. O exame da ADI nº 

3210-1, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 11/11/2004, possibilitou o debate ao 

discutir a inconstitucionalidade de duas leis do Estado do Paraná, dispondo 

ambas sobre a contratação de servidores públicos, em caso de excepcional 

interesse público, para atender temporária necessidade de serviço. O espaço 

normativo institucional das contratações temporárias, dado o número excessivo, 

transformava-se em perverso mecanismo antidemocrático, subjugando o princípio 

do concurso público às demandas de caráter utilitarista e de restrições 

orçamentárias.  

 Por ocasião do julgamento, firmou-se o entendimento segundo o qual, sob 

pena de romper com a própria concepção de república e Estado Democrático de 

Direito, a regra é o provimento de cargos públicos por concurso, sendo que o 

inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal excepciona a possibilidade de 

contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público e quando observadas as seguintes condições: a) previsão em lei 

dos casos; b) tempo determinado e c) necessidade temporária de interesse 

público excepcional. A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi julgada 

procedente, aliás, reafirmando posicionamentos anteriores sobre o tema por parte 

do STF. 

 A questão decidida pelo STF estava conectada de modo direito com 

inúmeras reivindicações de movimentos grevistas de servidores públicos, 

                                              
111 Sobre o tema da participação na atividade administrativa ver Cocconi (2010), em especial o Capítulo I no 
qual a autora analisa a relação entre democracia participativa e o procedimento administrativo. No âmbito 
nacional ver Perez (2004). 
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protestando contra o conjunto de políticas neoliberais em andamento, de modo a 

enfraquecer os vínculos com o Estado, direcionados para a precarização do 

próprio serviço público. Conforme estudo realizado pelo Dieese (2005), em 

relação ao ano de 2004, foram registradas 302 greves, cuja característica do 

período foi exatamente o número elevado de paralisações realizadas no setor 

público - abarcando servidores e empregados públicos, equivalente a 61% do 

total apurado no ano, 27% na esfera estadual, 16% na esfera municipal e 10% na 

federal. Outro dado relevante reside nas pautas dos movimentos grevistas, sendo 

que das greves realizadas por servidores públicos, conforme o aludido estudo, 

69% foram motivadas por reajustes salariais e 32% continham como reivindicação 

a implantação ou revisão de Planos de Carreira, destacando-se ainda a pauta de 

abertura de concursos públicos (22%), além de melhoria das condições de 

trabalho (50%). 

 
4.3. Municipalidade e o Ativismo Judicial: competência legislativa municipal 
e número de vereadores 
 
 No plano da organização política, a segunda década da Constituição foi 

palco de grandes discussões em termos de representação política, bem como 

colocando em debate a própria concepção do STF sobre alguns temas 

relacionado Pires (2016) “o movimento municipalista no Brasil – assim entendido 

o discurso, as reivindicações, a articulação e as ações políticas de cunho local, ou 

referenciadas no nível inferior da estrutura federativa, com vistas ao 

empoderamento dos governos municipais e à destinação de recursos a eles – é 

antigo e permeia a política, as finanças e a gestão de políticas públicas ao longo 

de todo o período republicano.” 

 As profundas transformações do municipalismo antes da Constituição de 

1988– seus atores e pautas de atuação – passaram desde a reivindicação da 

autonomia municipal e provincial durante o período do Império, o municipalismo 

ruralista da República Velha, a ação de elites governamentais durante o Estado 

Novo, à criação de entidades específicas como a Associação Brasileira de 

Municípios (ABM) e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) 

(Melo, 1993). O texto da Constituição de 1988 foi, em alguma media, resultado da 
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atuação de tais atores da esfera política e organizacional dos municípios, 

institucionalizando ideias democráticas de descentralização e fortalecimento dos 

governos locais (Pires, 2016).  

 A bandeira municipalista, ainda que fortemente estruturada na segunda 

década da Constituição por frentes de integrantes do campo político112, foi objeto 

de diversos julgamentos no STF, como o Recurso Extraordinário nº 197.917-8-SP, 

Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002, quando discutiu o problema do número 

de vereadores proporcional à população, interpretando o artigo 29, inciso IV, da 

Constituição Federal. Partindo da premissa de representação proporcional, 

firmou-se o entendimento segundo o qual não poderia de modo legítimo deixar a 

critério do legislador municipal o estabelecimento da composição das Câmaras 

Municipais, com observância apenas dos limites máximos e mínimos do 

dispositivo constitucional. A questão ensejou um grande confronto entre a 

jurisdição constitucional do STF e o campo político representativo dos Municípios. 

Por meio da decisão proferida exigiu-se a observância cogente de proporção com 

a respectiva população, cujo descumprimento caracterizava excesso do poder de 

legislar. O entendimento adotado ensejou críticas em relação ao ativismo judicial 

e a interferência na autonomia dos Municípios. 

 Ainda no campo da municipalidade, não se poderia deixar de referir o 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 240.406-1-RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 

j. 25.11.2003, sobre o tema da competência municipal para legislar sobre a 

obrigatoriedade de colocação de portas eletrônicas em Bancos, prevalecendo o 

entendimento segundo o qual caberia aos Municípios legislarem sobre questões 

relacionadas com edificações ou construções realizadas, sob o ponto de vista da 

exigência de equipamentos de segurança. A irresignação era da FEBRABAN – 

Federação Brasileira das Associações de Bancos, indicando o resultado da 

atuação do campo econômico sobre o campo jurídico, muito embora se valendo 
                                              
112 A partir da perspectiva aqui adotada de considerar a constitucionalização como ação sociojurídica, é 
relevante destacar o papel de algum modo significativo do campo político propriamente dito, em especial 
relativamente ao problema da autonomia municipal. O campo político, como menciona Bourdieu (1989, 
p.163-164), entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como campo de lutas, com o propósito de 
transformar relações de força que confere ao próprio campo e sua estrutura. Aduz de modo expresso: “o 
campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, 
produtos políticos, problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais 
os cidadãos comuns, reduzidos ao estatuto de ‘consumidores’, devem escolher, com probabilidades de mal-
entendido tanto maiores quanto mais afastados estão do lugar de produção”. No entanto, com reflexos no 
distanciamento com a população, o municipalismo das Marchas dos Prefeitos, com periodicidade anual, 
centrou-se em reivindicações de ordem financeira, orçamentária e melhor distribuição da carga tributária.  
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do capital simbólico do campo do Direito, pois alegou na ação proposta violação 

da competência privativa do Congresso Nacional para dispor sobre todas as 

matérias de competência da União, destacando a necessidade de Lei 

Complementar para dispor sobre modificação de normas de organização e 

funcionamento de instituições financeiras, configurando, portanto, legislação fora 

da competência municipal para tratar de assuntos de interesse local. 

 No entanto, preponderou a tese de proteção dos cidadãos, considerando a 

questão de segurança assunto de interesse local dos Municípios, no caso, a 

possibilidade de o ente federativo editar lei e impor às instituições bancárias a 

obrigação de instalar portas eletrônicas, com detector de metais, travamento e 

retorno automático e vidros à prova de balas. A discussão foi interessante, pois a 

FEBRABAN, de um lado, adotou a estratégia de qualificar a exigência como regra 

do sistema financeiro nacional, motivo pelo qual somente a União poderia legislar, 

mas prevaleceu a legitimidade da atuação da Administração Pública municipal de 

proteger os usuários de serviços bancários. 

 
5. DIMENSÕES DEMOCRÁTICAS DA CONSTITUIÇÃO NA TERCEIRA 
DÉCADA: ENTRE LIBERDADES PÚBLICAS, NOVOS SUJEITOS, 
ARBITRARIEDADES E A JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA 
  
 A terceira década da Constituição caracterizou-se por diversas mudanças 

no cenário do processo de constitucionalização do Direito Administrativo, tanto na 

esfera federal, quanto estadual, erigido sobre as bases de uma reflexão dos 

primeiros anos da nova democracia do Brasil e as incapacidades da segunda 

década para realizar as promessas constitucionais. Ao longo das três décadas, 

como indica Barroso (2018), podem ser apontados alguns pontos altos, como a 

estabilidade institucional, ainda que com alguns percalços, a estabilidade 

monetária e o avanço, em alguma medida, da inclusão social, explicitando-se, em 

termos de jurisdição constitucional, o avanço em matéria de direitos 

fundamentais, especialmente como relação às liberdades individuais, moralidade 

administrativa, direito à saúde, direito à educação, direitos dos servidores 

públicos, deficientes e minorias. O cenário social, por outro lado, apresentava 

diversos problemas na última década da Constituição, como a questão da 
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violência, tanto urbana, quanto rural, os graves problemas de corrupção que 

assolavam a Administração Pública e as desigualdades, pois o Censo de 2010 

mostrava ainda a presença de “miseráveis entre miseráveis”, mais de 10(dez) 

milhões de pessoas com apenas R$ 39,00 mensais de renda, para os quais se 

voltam às ações do Programa Brasil Sem Miséria. 

 
5.1. O Fantasma do Nepotismo, Vinculação ao Salário Mínimo da 
Remuneração e o Direito de Greve 

 
 No âmbito das relações jurídico-administrativas, as novas concepções de 

moralidade administrativa exigiam depurar algumas questões, como a nomeação 

de parentes para cargos de provimento em comissão, tema discutido no Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE nº 579.951-RGN, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. 20.08.2008, reafirmando o entendimento já esposado por ocasião 

da ADC nº 12/2006, na qual se reconheceu a constitucionalidade da Resolução nº 

07/2005 do CNJ, disciplinando o exercício de cargos, empregos e funções por 

parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e servidores investidos em 

cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário. 

Agora, a vedação do nepotismo estendia-se para toda a Administração Pública, 

pois prevaleceu o entendimento da não exigência de lei formal para coibir a 

prática. O STF consagrou a aplicação direta dos princípios do artigo 37 da 

Constituição Federal e posteriormente, ainda no ano de 2008, editou a Súmula 

Vinculante nº 13 vedando a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau113. 

 Os debates ainda eram intensos sobre as distorções remuneratórias no 

âmbito da Administração Pública, muitas vezes exercendo efeitos perversos e 

atingindo os servidores públicos com menores remunerações, sendo que o 

entendimento do STF, por ocasião da Repercussão Geral no RE nº 582.019-QO-

                                              
113 A questão da proibição do nepotismo e aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do STF até hoje enseja 
discussões, em especial devido à flexibilização realizada por alguns Ministros do STF, admitindo a 
possibilidade do exame em cada caso concreto, tratando-se de cargos políticos, para verificar a ocorrência de 
fraude à lei ou aos princípios constitucionais, devendo-se considerar a qualificação e capacidade técnica. O 
tema, de fato, sempre se atrelou à grande atuação dos campos de poder e político sobre o Poder Judiciário, 
no sentido de justificar a nomeação de parentes para cargos de provimento em comissão ou cargos de 
natureza política. De qualquer modo, o ano de 2008 foi importante por consagrar, ao menos em tese, a 
orientação jurisprudencial de não haver total liberdade do agente público para a nomeação em relação a tais 
cargos públicos. 
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SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.11.2008, aprofundou a desigualdade ao 

reafirmar a possibilidade de o vencimento básico dos servidores públicos ser 

inferior ao valor do salário mínimo, pois a garantia dos artigos 7º, IV e 39, §3º, CF, 

corresponde ao total da remuneração percebida pelo servidor. 

 Não se pode olvidar que no ano de 2008, conforme estudo realizado pelo 

Dieese, foram registradas 411 greves, representando 24,6 mil horas com 

suspensão do trabalho em todo o país, cujos dados foram os mais significativos 

desde o ano de 2004. Dentro deste número ocorreram 184 greves só no setor 

público, seja no âmbito federal, estadual e municipal, além de movimentos 

desencadeados de modo conjunto pelas esferas dos servidores públicos 

estaduais e municipais. Conforme o estudo realizado, as greves do setor público 

foram as que mais representaram o número de horas paradas no ano de 2008, 

com o percentual de 68%, em especial as ocorridas no âmbito dos estados, com o 

percentual de 45%. 

 Em tal contexto, o tema da greve dos servidores públicos, já era debatido 

pelo STF desde o ano de 2007, por ocasião do julgamento do MI nº 708-0-DF, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007, indicando a evolução da Corte sobre a 

garantia fundamental do mandado de injunção, reconhecendo a omissão do 

legislador ao regulamentar o direito de greve dos servidores públicos, previsto no 

artigo 37, inciso VII, CF, acolhendo a pretensão veiculada na ação proposta para 

aplicar aos servidores públicos a Lei nº 7.783/89, enquanto a omissão não for 

devidamente regulamentada por lei específica.  

 No ano de 2016114 o tema voltaria às discussões e resultou no exame do 

RE nº 693.456-RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/10/2016, em sede de repercussão 

geral, fixando-se a tese segundo a qual “A Administração Pública deve proceder 

ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do direito de greve pelos 

servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela 

decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, 

incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do 

Poder Público.”  
                                              
114 A questão de fato era e é de alta relevância para a própria sociedade, pois o mesmo instituto Dieese 
registrou no ano de 2016 2.093 greves no país, sendo que os trabalhadores da esfera pública paralisaram 
suas atividades em mais ocasiões, com 1.100 registros, em relação aos da esfera privada com 986 registros. 
De modo mais específico, no âmbito do funcionalismo, conforme os critérios da pesquisa realizada, em 2016 
foram registradas 979 nos três níveis administrativos (Dieese, 2017,p.6). 
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 A greve na Administração Pública proporciona complexas discussões da 

ação constitucional sob o prisma sociojurídico, na linha da matriz teórica adotada 

neste breve estudo, pois é preciso investigar não somente os diversos contextos 

sociais, políticos e jurídicos, como capazes de influenciar os movimentos 

grevistas, além da atuação dos campos burocráticos e sindicais, cada um com 

suas lógicas próprias e capitais simbólicos atuando sobre as esferas 

administrativas e judicial. Destaca-se, ainda, a omissão do campo político, 

considerando a existência de dezenas de projetos que tramitam no Congresso 

Nacional, mas até hoje sem a edição de lei específica. 

 

5.2. A Reconstrução da Isonomia, Manifestações Públicas e a Liberdade de 
Expressão 
 
 No campo da desigualdade, ou no sentido de reconstrução da isonomia no 

âmbito do regime jurídico dos servidores públicos, a questão mais uma vez 

ocupou o cenário social com as discussões e manifestações populares contra o 

Estatuto da Família, sendo que no ano de 2015 ocorreram articulações de 

movimentos sociais com protestos de diversos propósitos, dentre eles o 

retrocesso da desigualdade entre homens e mulheres (Post & Costa, 2015). 

Assim, a questão com diversos desdobramentos no âmbito social chegou ao STF 

e restrita à Administração Pública, por meio do julgamento do RE 7778.889, Rel. 

Min. Roberto Barroso, j. 10.03.2016, discutindo-se a compreensão da licença-

maternidade prevista no artigo 7º, inciso XVIII, CF, abrangendo tanto a licença 

gestante quanto a licença adotante, destacando-se o entendimento de assegurar 

em ambas as hipóteses o prazo de 120 dias, resultado da interpretação sobre a 

aplicação da dignidade humana, igualdade entre filhos biológicos e adotados, 

doutrina da proteção integral e a prioridade e do interesse superior do menor. 

 A construção da juridicidade constitucional sobre a igualdade material é 

propícia para ensejar o debate sobre a dimensão social do sentido jurídico, na 

qual os movimentos sociais desempenharam importante tarefa de retirar o manto 

de invisibilidade que recobre certas questões, bem como nominar o que antes era 

inominado, contribuindo para a denominada mutação constitucional, como alude 

Gomes (2016): 
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Numa primeira etapa do processo de mutação constitucional, os 
movimentos sociais agem para retirar o manto de invisibilidade 
que recobre certas questões chamando atenção para a existência 
de uma situação naturalizada de injustiça. Essa ação é voltada 
para potenciais manifestantes quanto para a sociedade em geral. 
(...) 
Posteriormente, os contradiscursos são circulados na sociedade, 
dando o nome ao que antes era inominado: seja um determinado 
grupo que antes não era identificado como tal, sejam práticas 
opressivas que passavam despercebidas.  

 
 Mas além da igualdade, muito se discutiu neste período sobre as 

complexidades oriundas da liberdade de manifestação pública, tanto que, sob a 

perspectiva da democracia e de novos atores sociais, as manifestações de junho 

de 2013 foram o grande destaque, ensejando a afirmação de Ferreira Gullar nos 

seguintes termos: “até onde consigo compreender o quadro político brasileiro, 

percebo que nos aproximamos de uma mudança importante. É como se acabasse 

uma fase e começasse outra. A geração ideológica, que lutou contra a ditadura 

militar, já cumpriu seu papel e agora dará lugar a outra, posterior àquele conflito.” 

(Mota & Lopez, 2015).  

 O ano de 2013, como referem Mota & Lopez (2015), não foi somente um 

prolongamento de 2012, mas fatores de outra grande crise no Brasil, seja no 

plano político-institucional, econômico, e nas esferas social, da educação e da 

cultura. A crise na qual mergulhávamos acentuou-se com as jornadas de junho de 

2013, cujos efeitos ainda se prolongariam por alguns meses e aumentando o 

descrédito no processo político avançando para o ano de 2014. Como refere 

Guhn (2014), “entre os saldos destacam-se a consciência do direito à 

manifestação e a visibilidade das desigualdades sociais e má performance das 

políticas públicas nas áreas da mobilidade urbana, educação e saúde.” 

 Poucos anos antes, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre outra 

grande manifestação social ocorrida no Brasil, a Marcha da Maconha, culminando 

com o julgamento da ADPF 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.06.2016, cujo 

resultado foi unânime no sentido de retirar a possibilidade de criminalizar 

manifestações sobre a defesa da legalização das drogas, ou de qualquer 

substância entorpecente, inclusive por meio de manifestações e eventos públicos. 

Independente da circunstância dos debates públicos sobre ser favorável ou não 

ao problema das drogas no país e a flexibilização normativa, a decisão do STF 
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representou um amadurecimento democrático, reafirmando relevantes princípios 

democráticos como a liberdade de reunião, liberdade de expressão e a liberdade 

de pensamento. O julgamento foi de tal importância que promoveu diversos 

efeitos sobre o modo de agir dos cidadãos, pois, em última análise, discutiram-se 

os limites do controle social do Estado sobre a liberdade de manifestação, tema 

cada vez mais na órbita social nos anos posteriores115. 

 
5.3. Vulnerabilidades (indígenas, negros e deficientes) e as Críticas sobre o 
Ativismo Judicial 
 
 Mas o Brasil na terceira década da Constituição ainda possuía diversas 

questões sociais pendentes, inclusive de sujeitos submetidos a contextos de 

vulnerabilidades, como as populações indígenas. O debate realizado por ocasião 

do julgamento da Petição 3388/Roraima, Rel. Min. Carlos Britto, j. 19.03.2009, foi 

tema com alto nível de incompreensões, pois tratava da demarcação de terras 

indígenas, o famoso Caso Raposa Serra do Sol, desafiando a concepção 

democrática de cidadania, os aspectos do Estado Constitucional Fraternal e a 

inclusão comunitária pela via da identidade étnica. O Ministro Relator consignou 

de modo expresso que os artigos 231 e 232 da Constituição Federal são de 

finalidade nitidamente fraternal ou solidária, “própria de uma quadra constitucional 

que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-

moral de minorias, tendo em vista o proto-valor da integração comunitária.” O 

julgamento foi relevante por consignar a necessidade de ingressar na era 

constitucional de compensar as desvantagens historicamente acumuladas, de 

modo a viabilizar as ações afirmativas. 

 E de fato foi um período profícuo em termos de construção de políticas 

públicas para salvaguardar grupos de cidadãos em contextos de vulnerabilidade, 

seja de origem econômica, social, étnica ou de gênero. Em 2012 é fundamental 

relembrar o julgamento de outra questão que circulava nos debates da 
                                              
115 O alcance da liberdade de reunião e manifestação, artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal ainda é 
objeto de exame pelo STF, RE 806339, com Repercussão Geral Reconhecida, analisando-se a necessidade 
ou não de prévio aviso da autoridade competente por ocasião de manifestações e reuniões pacíficas. O 
Ministro Marco Aurélio, Relator, já proferiu seu voto no sentido de que a reunião em local aberto ao público 
deve ser comunicada previamente à autoridade competente. Após o pedido de vista, o Ministro Alexandre de 
Moraes acompanhou o Relator, assim como o Ministro Luiz Fux. No entanto, houve divergência aberta pelo 
Ministro Edson Fachin, acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Ricardo Lewandowski, originando novo pedido de vista, agora pelo Ministro Dias Toffolli.  
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comunidade, a ADPF nº 186/2012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sobre as 

cotas para negros e pardos institucionalizadas no sistema de reserva de vagas no 

processo de seleção para ingresso em Instituição Pública de Ensino Superior. Na 

ocasião, firmou-se que não contraria, pelo contrário, prestigia o princípio da 

igualdade material, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, a possibilidade 

de o Estado lançar mão de políticas públicas de cunho universalista, abrangendo 

número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja 

de ações afirmativas, abarcando determinados grupos, de maneira pontual, 

atribuindo-lhe certas vantagens, por um tempo limitado, a fim de permitir-lhe a 

superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. 

 O entendimento foi consolidado, posteriormente, mas agora em matéria de 

garantia de vagas em concurso público, materializando a isonomia da 

Constituição Federal no julgamento da ADC nº 41-DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 

j. 08.06.2017, ao firmar-se a tese de constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 

com a reserva de 20 % das vagas nos concursos públicos para provimento de 

cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Federal 

Direta e Indireta. O STF partiu do pressuposto da necessidade de superar o 

racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e 

garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais 

equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população 

afrodescendente, como aludiu o Relator. 

 Adotando raciocínio similar, em período anterior, no ano de 2014, o STF 

examinou o tema do percentual de vagas em concurso público para pessoas com 

deficiência, outra questão sempre em voga e com discussões alimentadas pelos 

movimentos sociais, culminando com o julgamento do ROMS nº 32.7322, Rel. 

Min. Celso de Mello, j. 03.06.2014. É relevante compreender o longo trabalho de 

mobilização e construção de identidades, desenvolvido por tais movimentos 

sociais, com atividades profícuas durante os anos 1970, reanimando o debate 

realizado por diversos atores sociais silenciados pelo autoritarismo, mas que com 

a gradual redemocratização voltaram à cena e influenciaram inclusive os 
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trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte com resultados no texto da 

Constituição Federal116. 

 O caso julgado pelo STF refirmou, de plano, a cláusula do artigo 37, inciso 

VIII, CF, impondo tratamento diferenciado em favor das pessoas com deficiência, 

delimitando-se de modo específico o acesso ao serviço público, cujo propósito é, 

mediante ações afirmativas, compensar os desníveis que afetam os indivíduos em 

contextos de vulnerabilidade. Outro aspecto reside na utilização da Convenção 

Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

de 2007, formalmente incorporada ao ordenamento positivo interno, com força de 

hierarquia constitucional, para atribuir maior densidade normativa à cláusula 

constitucional mencionada, culminando com a orientação para adotar o critério da 

norma mais favorável para a pessoa com deficiência, de modo a obter maior 

eficácia das declarações internacionais. 

 Diversos outros debates foram travados nesta última década de 

constitucionalização do Direito Administrativo, mas cujo propósito deste breve 

estudo impossibilita referir117. De qualquer modo, para finalizar, impõe-se a 

menção sobre as críticas realizadas ao Supremo Tribunal Federal em termos de 

ativismo judicial e a excessiva judicialização da vida dos cidadãos. Reflexo de tais 

discussões, no ano de 2015 houve um julgamento polêmico e importante para a 

Administração Pública, RE 632.853-CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015, 

sobre a amplitude do controle jurisdicional de concursos públicos, no qual se 

discutiu a existência da denominada reserva de administração, cujo controle não 

poderia ser concretizado pelo Poder Judiciário, sob pena de violação da 

separação de poderes. Em matéria de concursos públicos, adotando uma tese 

minimalista, prevaleceu a posição segundo a qual não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar 

respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, pois excepcionalmente é 

permitido ao Poder Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das 

                                              
116 História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil (2010, p. 35).  
 
117 Sobre a constitucionalização na Administração Pública, a obra organizada por Barroso & Mello (2018), traz 
estudos interessantes no campo do Direito Administrativo e Administração Pública, como o texto “A 
Administração Pública na Constituição de 1988 – 30 Anos Depois: disputas, derrotas e conquistas”, de 
Baptista & Accioly, p. 69-94. 



 

 
198 

 

 

questões do certame com o previsto no edital, na linha, inclusive, de outras 

decisões anteriores do STF. 

 

CONCLUSÃO 
  

O estudo realizado demonstrou a permanente relevância de discutir a 

constitucionalização do Direito Administrativo, tanto com a perspectiva da 

Constituição Federal, bem como considerando o âmbito da Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul que muito contribuiu para a democratização da 

Administração Pública ao adotar questões de princípios do texto nacional.  

 Trata-se, portanto, de excelente oportunidade para refletir sobre os 

paradigmas dominantes do Direito Constitucional e do modo de construção e 

exercício da própria função administrativa, considerando as três décadas do 

processo de constitucionalização.  

  A pesquisa privilegiou um olhar interdisciplinar, preocupando-se com 

outras dimensões do fenômeno, seja sob o ponto de vista social e das 

consequências para os diversos contextos jurídicos dos institutos. A 

constitucionalização, assim, não se reduz ao âmbito de estruturas formais e os 

temas sobre a materialização da Constituição Federal na Administração Pública, 

considerando os inúmeros casos aludidos na investigação, demonstram a 

necessidade de ampliar o leque epistemológico.  

 As primeiras discussões sobre a efetividade do mandado de injunção para 

garantir o exercício de direito fundamentais, por exemplo, refletem as dificuldades 

da época para ultrapassar o modo categorizado de compreender o texto da 

Constituição. Com efeito, para o futuro, a fim de evitar reducionismos, é crucial 

debater a aplicação normativa como resultante de um trabalho de construção 

social e não de categorizações textuais, pois a institucionalização, tornar efetiva a 

Constituição impõe olhar para o trabalho realizado por diversos campos de poder, 

com interesses e lógicas bem específicas de funcionamento. A previsão 

constitucional dos juros reais é ilustrativa da força não apenas simbólica, mas 

materializada, ensejando a retirada da previsão, do papel dos atores do campo 

econômico, via atuação no campo do Direito. 
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 A constitucionalização como ação sociojurídica, deste modo, também 

chama atenção para a relação entre o Direito Administrativo, objeto específico 

aqui colocado, e a história social dos problemas, na linha do entendimento de 

Pierre Bourdieu, como um dos instrumentos mais poderosos para a ruptura 

epistemológica, direção é inevitável para pensar o espaço do Direito no século 

XXI. Basta recordar as incontáveis divergências sobre o artigo 196 da 

Constituição Federal tratando do direito à saúde e o alcance de suas disposições. 

Programar, em alguma medida o futuro, exige ter consciência histórica. 

 Por fim, colocar entre parênteses os trinta anos da Constituição, no plano 

nacional ou focado no texto da Constituição do Estado, funciona como 

observatório privilegiado para vislumbrar a linguagem da constitucionalização, o 

enorme depósito de compreensões naturalizadas, responsáveis por taxionomias e 

categorizações dos conceitos jurídico-administrativos. Dar-se conta da presença 

da Doxa é relevante em questões há muito discutidas, como a igualdade, não 

com os instrumentos voltados para a regulação formal, mas com mecanismos 

capazes de erigir a dimensão material, retratada, de algum modo, no caso da 

licença-maternidade, assegurando o prazo de 120 dias para servidores públicos 

em casos de adoção. Tal mister, exige exatamente reconstruir a linguagem para 

lidar com novos contextos sociais, sendo esse outro desafio permanente da tarefa 

de atribuir sentido ao texto constitucional. 
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Abstract: This study aims to discuss the constitutionalisation of administrative 
law, from the perspective of the thirty years of constitution. The socio-juridical bias 
adopted here , because the phenomenon concerns, the process, of juridical and 
social transformations, also discussing the obstacles of the changes. The 
methodology consisted of a bibliographic research with case studies judged by the 
STF. The strategy of divisionin decades is used, whose initial period of the 1988 
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constitution was to give effect to the set of democratic principles and fundamental 
rights . the second decade of the constitution of the social state , as well as 
relevant themes of brasilian municipalism. In the end, the last decade of these 
thirty years put in the public arena some liberties, the problem of nepotism in the 
administration, and the construction of the new subjects in the democratic state of 
law. The conclusion of the research was the need to understand 
constitutionalisation in a relational way, attempting to construct the social problems 
related to the text of the constitution, as wel, as not lose sight of the various 
problems involving language. Reflecting on the constitutionalisation, it is important 
to consider, the past end, at the same time, to envision the future of Public 
Administration. 
 
Keywords: Constitutionalisation; Public administration; Administrative law; 
Constitutional Jurisdiction; Interdisciplinarity. 
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Resumo: Ao ensejo dos 30 anos da Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul, a serem completados no dia 3 de outubro de 2019, o presente artigo enfoca 
uma de suas peculiaridades: a previsão expressa do princípio da participação, 
introduzido por meio da emenda constitucional nº 7, no ano de 1995. A iniciativa 
vanguardista do constituinte estadual derivado merece destaque pela 
importância do referido princípio para o aperfeiçoamento da gestão pública, a 
fim de que sejam atendidos, de modo efetivo, os verdadeiros interesses e 
direitos da população, no caminho da moralidade, da publicidade, da eficiência e 
da adequada aplicação dos recursos públicos. A participação cidadã na esfera 
pública, que tem como pressuposto a transparência administrativa, vem sendo 
gradativamente consolidada na legislação infraconstitucional brasileira e traz 
como principal efeito positivo o controle social exercido sobre os agentes e 
poderes públicos. Entre as diversas ferramentas disponíveis para a 
concretização do princípio da participação, estão as ouvidorias dos órgãos e 
entes públicos, cuja atuação é enfocada ao final do presente trabalho, com 
ênfase em resultados amealhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul (TCE/RS). 
 
Palavras-chave: Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; 30 anos da 
Constituição do Rio Grande do Sul; Participação; Princípio expresso; 
Regulamentação infraconstitucional; Transparência; Controle social; Ouvidoria; 
TCE/RS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O princípio da participação recebeu, na Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, destaque digno de sua importância. De forma vanguardista, o 

constituinte estadual derivado insculpiu a norma em seu texto por meio da 

emenda constitucional nº 7, de 28 de junho de 1995: 
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Art. 1º - Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 19 da 
Constituição do Estado, nos seguintes termos: 
"Art. 19 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes do Estado e dos municípios, visando à promoção do bem 
público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos 
que a compõe, observará os princípios da legalidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, 
da participação, da razoabilidade, da economicidade, da 
motivação e o seguinte:/.../."  

 

Percebe-se que o pioneirismo da Constituição do Rio Grande do Sul não se 

limitou à explicitação do princípio da participação, mas também de outros de altas 

relevância e pertinência – legitimidade, razoabilidade, economicidade e motivação 

– não previstos expressamente no “caput” do artigo 37 da Constituição da 

República. 

Ao ensejo dos 30 anos da Constituição gaúcha – a serem completados no 

dia 3 de outubro de 2019 – o presente artigo pretende contribuir para o 

aprofundamento do debate sobre a participação da população na administração 

pública, seus pressupostos e consequências, questões com as quais os 

legisladores rio-grandenses, de forma visionária e percuciente, ocuparam-se ao 

elaborar a justificativa para a mencionada emenda constitucional (PEC 38/1995), 

de iniciativa do então deputado estadual Bernardo de Souza: 

 
(...) 
B) Participação 
A participação do indivíduo nas ações da sociedade que integra, a 
participação do cidadão nas ações do governo que ajuda a 
constituir e a participação do administrado nas ações de 
administração que rege sua vida são temas que compõem o 
grande debate sobre a sociedade e o Estado modernos, e que 
tratam do aperfeiçoamento da democracia meramente 
representativa. 
O princípio da participação é facilmente identificado em nossa 
ordem constitucional, expressa pela Constituição de 1988, como 
desdobramento da República (artigo 1º); do Estado Democrático 
(artigo 1º); da soberania (artigo 1º); da cidadania (artigo 1º, II); do 
poder que emana do povo (artigo 1º, parágrafo único); de alguns 
direitos fundamentais (artigo 5º), como direito de reunião (inciso 
XVI), liberdade de associação (inciso XVII), direito a receber 
informações dos órgãos públicos (inciso XXXIII, a), direito a 
certidão (inciso XXXIV, b), a instituição do júri (XXXVIII), o crime 
inafiançável contra o Estado Democrático (inciso XLIV), a 
publicidade dos atos processuais (inciso LX), o mandado de 
injunção (inciso LXXI), a ação popular (inciso LXXIII). 
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Assim prossegue o arrazoado parlamentar, na parte em que trata do 

princípio sob enfoque: 
 

O constituinte estadual foi ainda mais explícito. Na Constituição 
Estadual, o Preâmbulo já trata de "formas participativas" de 
democracia. No capítulo específico da Administração Pública, o 
princípio da participação está presente, v.g, na previsão de 
Conselhos Populares para acompanhar a ação político-
administrativa (artigo 19, parágrafo 2º); na previsão de um 
representante dos empregados nas empresas sob controle do 
Estado (artigo 25, "caput"), com eleição (parágrafo 2º); na 
participação dos sindicatos e associações nas decisões de 
interesse da respectiva categoria (artigo 27, I, a); na presença 
paritária de servidores na direção de entidade previdenciária 
(artigo 41, paragrafo 1º). 
No processo legislativo o princípio se faz presente com a previsão 
de lei complementar sobre a iniciativa popular (artigo 57, 
parágrafo único); com a emenda constitucional por iniciativa 
popular (artigo 58, IV); com subseção específica para a iniciativa 
popular (artigo 68); com previsão de emendas populares ao 
orçamento (artigo 152, parágrafo 6º). Há, ainda e 
significativamente, previsão de referendos e plebiscitos sobre 
atos, autorizações e concessões estaduais e municipais (artigo 
59). 
Em suma, o princípio da participação está evidentemente presente 
e largamente disseminado em nosso ordenamento constitucional - 
com ênfase marcante no ordenamento constitucional estadual. 
Nossa prática político administrativa, entretanto, ainda está longe 
de assumir a participação do indivíduo, do cidadão, do 
administrado como característica marcante e constituidora de um 
novo patamar nas relações do Estado com a sociedade. 
Por isto, a presente Emenda Constitucional pretende que o 
princípio da participação integre o rol dos princípios maiores e 
impostergáveis da administração, enunciados no artigo 19 da 
Constituição Estadual. (...) 

 

Ainda que norma principiológica naturalmente decorrente do sistema 

jurídico constitucional, o fato de a participação ser apresentada entre os princípios 

expressos da administração pública, no “caput” do artigo 19 da Constituição 

Estadual, é significativo e contribui para lançar luzes sobre o tema, que está a 

merecer maior atenção por parte da doutrina pátria. 

Introdutoriamente, cabe mencionar que, nas últimas décadas do século XX, 

uma nova dimensão jurídica do fenômeno participativo passou a ser 

desenvolvida, impulsionada pela insuficiência das fórmulas tradicionais da 

democracia representativa e pela necessidade de revalorização do indivíduo 

como figura central na vida do Estado (Baptista, 2003). 
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Atualmente, ao lado das construções clássicas da participação política 

(votar e ser votado) e da participação social (atuação em grupos da sociedade 

civil), é possível identificar uma renovada concepção, relacionada ao diálogo e ao 

entendimento entre Administração e administrados. A participação passa a 

representar um instrumento que torna possível ao cidadão exercer influência 

direta em processos nos quais ele é afetado, de forma individual ou coletiva, de 

modo a contribuir para melhorar a qualidade das decisões da Administração 

(Baptista, 2003). 

Conforme esmiuçado nas linhas que seguem, a participação cidadã na 

esfera pública – somente factível em um ambiente de transparência administrativa 

– tem como principal efeito positivo o controle social exercido sobre os agentes e 

poderes públicos. Entre as várias ferramentas disponíveis para a concretização 

do princípio da participação, estão as ouvidorias dos órgãos e entes públicos, cuja 

atuação é enfocada ao final do presente trabalho, com ênfase em resultados 

colhidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS).  

  

2. ASPECTOS SOCIAIS DA PARTICIPAÇÃO 
 
Antes de norma jurídica, a participação consiste em uma necessidade dos 

seres humanos, sendo inerente à sua natureza social.  

Bordenave (2013) divide a participação em duas bases complementares: 

uma afetiva – as pessoas participam por sentirem prazer em desenvolver 

atividades com os outros – e uma base instrumental – participa-se porque realizar 

com os outros é mais eficaz e eficiente do que fazê-lo sozinho. 

De fato, a participação justifica-se por si mesma, e, quando realizada na 

esfera pública, proporciona resultados benéficos para a sociedade, que, ao deixar 

uma postura passiva e atuar ativamente, provoca a distribuição e a 

descentralização do poder.  

A participação da sociedade possibilita que as políticas públicas atendam, 

em maior grau, às necessidades prioritárias da população, sendo, além disso, 

fator de inibição da malversação de verbas públicas, por meio da fiscalização. 

Na atualidade, com o advento da internet e das mídias sociais, percebe-se 

uma reconfiguração das práticas participativas. Inegável que as novas tecnologias 
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de comunicação e de informação carregam em si grande potencial de 

fortalecimento democrático, na medida em que possibilitam a ampliação de 

poder/influência dos cidadãos sobre a classe política, e uma maior interação entre 

os governos e a sociedade. 

Diversos pesquisadores, entretanto, questionam a relação entre a 

participação “presencial” e a “virtual”. Se existia dúvida quanto à ressonância 

entre a participação digital e a presencial, as manifestações de junho de 2013, no 

Brasil, deixaram claras as reais ligações entre a internet e os movimentos de 

massa (Abreu, 2017). 

A participação democrática promove uma maior porosidade da relação 

entre governo e sociedade. E a participação digital, que concedeu expressão a 

vozes antes não ouvidas, oportuniza uma porosidade ainda maior, pela 

reverberação que a internet confere aos processos interativos (Abreu, 2017). 

Em tempos de hiperconectividade, observa-se uma tendência de mudança 

de comportamento da classe política, que passou a ter maior preocupação com a 

repercussão de suas posições e atitudes, atentando-se em maior grau para a 

opinião pública, o que pode colaborar para inibir atos nocivos à coletividade.  

Com a extrema facilidade de comunicação e de interação, a sociedade 

ganhou poder de reação e de pressão. Trata-se de um fenômeno que, em tese, 

tende a fortalecer a própria democracia. 

Por outro lado, surgem pertinentes reflexões e preocupações com efeitos 

deletérios à democracia ocasionados pela utilização maliciosa das novas 

tecnologias de informação e de comunicação. 

Relatório divulgado em julho de 2018 pelo Instituto de Internet da 

Universidade de Oxford, no Reino Unido, revelou que, entre 2010 e 2018, as 

eleições presidenciais de pelo menos 48 países, incluindo o Brasil, foram afetadas 

por manipulação do debate público nas redes sociais, com o emprego de métodos 

escusos (“tropas cibernéticas”, “trolls”, “fake news”, “bots”).118 

                                              
118 Seguem os principais trechos da notícia: “Segundo o estudo, países de todos os continentes sofreram 
com as chamadas ‘tropas cibernéticas’ (ou cybertroops, no termo em inglês) nas redes sociais. Alguns casos 
são mais notórios, como o pleito norte-americano de 2016, que elegeu Donald Trump como presidente dos 
Estados Unidos, e o referendo do Brexit no Reino Unido, também ocorrido naquele ano. Os pesquisadores 
também mapearam a manipulação de acordo com as organizações responsáveis por praticá-la. No caso do 
Brasil, as empresas privadas (três ou mais) e políticos e partidos (dois) foram os maiores influenciadores do 
debate público nas redes sociais durante as eleições de 2010, período analisado pela universidade. De 
acordo com o relatório, as tropas cibernéticas utilizam uma variedade de técnicas para espalhar suas 
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O perigo é agravado pelo oligopólio global das empresas de mídias sociais, 

que concentram as cobiçadas informações pessoais de seus milhões de usuários. 

Tais dados vem sendo compartilhados, para diversos fins, ou mesmo acessados 

de forma indevida, como ocorreu nas eleições presidenciais norte-americanas de 

2016. 

Sobre essa nova forma de atuação digital, Oliveira (2018) traz as seguintes 

reflexões: 
(...) Essas consultorias fazem uma detalhada segmentação da 
sociedade, baseada na prevalência de diferentes crenças e 
emoções em diferentes “bolhas”. Sabem exatamente quantos 
contatos com uma determinada narrativa são necessários para 
mudar a opinião de cada um desses segmentos a respeito de 
cada tema polêmico. E não têm problemas em mentir ou praticar 
crimes para converter mais gente. Em outras palavras, roubam 
nossa subjetividade e a utilizam para definir quem nos governa e 
com qual agenda. 

 

Neste novo mundo digital, o desafio posto à sociedade, portanto, é atentar-

se para esse risco à legitimidade democrática, criando ferramentas para evitar 

que as novas tecnologias de comunicação e de informação – que surgiram com 

os propósitos de interação, de participação e de diálogo – tenham seu uso 

deturpado pela disseminação de desinformação em massa e de mensagens 

extremadas, não raro sob o manto do anonimato, e pela fragmentação da 
                                                                                                                                         
mensagens e conduzir o debate na internet. Uma dessas estratégias é o uso massivo de ‘comentaristas’ que 
se engajam ativamente em conversas e discussões com usuários verdadeiros. Estes comentaristas atuam 
em diversas plataformas diferentes, incluindo blogs, sites de notícias e, claro, redes sociais. Segundo a 
universidade britânica, há evidências de que os governos e partidos políticos usam essa ferramenta para 
manipular o debate na internet de três maneiras: espalhar propagandas favoráveis a seus pares; atacar e 
difamar a oposição; desviar o foco das discussões para assuntos menos relevantes. A segunda estratégia 
identificada pela pesquisa é o uso de ‘trolls’ para atingir pessoas, comunidades ou organizações específicas 
com discursos de ódio ou outras formas de assédio on-line. Essas mensagens direcionadas, segundo o 
relatório, são utilizadas para perseguir minorias não só no contexto das eleições, mas também como uma 
ferramenta de controle em regimes autoritários. (...) Além disso, o estudo concluiu que a atuação dessas 
tropas cibernéticas normalmente se dá por meio de contas falsas nas redes sociais. Esses perfis também são 
usados para criar, disseminar e compartilhar notícias falsas (as famosas fake news) em pelo menos 46 dos 
48 países monitorados pelos britânicos. Contas automatizadas - também chamadas de bots - referência a 
robots (robôs) - são basicamente softwares ou códigos desenvolvidos para copiar o comportamento de um 
ser humano nas redes sociais. Elas podem manipular o debate político de diversas maneiras, seja divulgando 
fake news durante as eleições ou fabricando uma falsa sensação de popularidade de um candidato ou ideia 
específico. Um bot é um perfil falso - mas um perfil falso nem sempre é um bot. Em muitos casos, segundo o 
estudo, pessoas reais mantêm contas falsas em redes sociais para atingir objetivos de manipulação 
similares, normalmente idealizados por equipes que gerenciam uma série de outros perfis. (...) Manter essas 
tropas cibernéticas demanda um alto investimento. Em muitos países, segundo o relatório, há evidências de 
que o próprio governo direciona fundos específicos para conduzir guerras de informação contra adversários 
estrangeiros e até mesmo nacionais nas redes sociais. Um número crescente de partidos políticos está 
contratando empresas de relações públicas e análise de dados para espalhar desinformação, lançar bots e 
iniciar campanhas de trolling. A prática, de acordo com os pesquisadores, é cada vez mais comum tanto nas 
democracias mais consolidadas quanto nas emergentes. 
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sociedade em grupos virtuais envoltos em certezas e em intolerância às 

diferenças, o que interdita o debate em vez de estimulá-lo. 

 

3. PARTICIPAÇÃO COMO NORMA JURÍDICA 
 
Sob o aspecto jurídico, a participação na função estatal enquadra-se no 

conceito de princípio, que, ao lado das regras, consiste em norma, pois ambos 

estabelecem obrigações jurídicas. 

O caráter normativo dos princípios, que atualmente parece algo trivial, não 

era plenamente reconhecido até meados do século XX, quando eram tidos como 

meras proclamações políticas, sem caráter vinculante para os poderes públicos 

(Novelino, 2013). Conforme Barroso (1996), os princípios constitucionais são a 

síntese dos valores mais relevantes da ordem jurídica: 

 
A Constituição não é um simples agrupamento de regras que se 
justapõem ou que se superpõem. A ideia de sistema funda-se na 
de harmonia, de partes que convivem sem atritos. Em toda ordem 
jurídica existem valores superiores e diretrizes fundamentais que 
“costuram” suas diferentes partes. Os princípios constitucionais 
consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem 
jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de 
partida e os caminhos a serem percorridos. 

 

Branco (2013) assinala que é frequente a utilização do critério da 

generalidade ou da abstração para diferenciar princípios e regras. Os princípios 

seriam aquelas normas com teor mais aberto do que as regras.  

Outro critério de diferenciação consiste no grau de determinabilidade dos 

casos de aplicação da norma. Por esse aspecto, os princípios necessitariam de 

mediações concretizadoras por parte do legislador, do juiz ou da Administração; 

enquanto as normas seriam suscetíveis de aplicação imediata.119   

Além disso, os princípios seriam padrões que expressam exigências de 

justiça, e teriam, ainda, virtudes multifuncionais, desempenhando função 

argumentativa. Por serem mais abrangentes do que as regras e por assinalarem 

                                              
119 Ibidem. 
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standards de justiça, seriam instrumentos úteis para se descobrir a razão de ser 

de uma regra ou mesmo de outro princípio menos amplo.120  

Por sua vez, Novelino (2013) enfoca a importante abordagem desenvolvida 

por Robert Alexy a respeito do tema: 

 
Para Robert Alexy a diferença entre princípios e regras não é 
apenas gradual, mas também qualitativa. Enquanto as regras 
possuem somente a dimensão da validade, os princípios possuem 
ainda a dimensão da importância, peso ou valor. As regras 
suscitam apenas problemas de validade, pois, na hipótese de 
conflito entre elas, uma não será válida e, portanto, deverá ser 
excluída ou abandonada. Esta exclusão dar-se-á segundo os 
critérios para a solução de antinomias estabelecidos por outras 
normas existentes no próprio ordenamento jurídico.  
Quanto aos princípios, além da validade, suscitam ainda a 
questão da importância ou valor; vale dizer, caso ocorra a colisão 
entre dois ou mais princípios válidos, deve-se levar em conta para 
a solução do problema o peso relativo de cada um mediante a 
ponderação e o balanceamento dos valores e interesses 
envolvidos. A diferença qualitativa entre princípios e regras faz 
com que sua aplicação, assim como a solução de seus conflitos, 
ocorra de modo diverso. 

 

Nesse passo, cabe pensar no princípio da participação como base, por 

exemplo, das seguintes regras: o usuário poderá apresentar manifestações 

perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos; a 

manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e 

conterá a identificação do requerente; a identificação do requerente não conterá 

exigências que inviabilizem sua manifestação; e são vedadas quaisquer 

exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de 

manifestações perante a ouvidoria (art. 9º da Lei 13.460, de 2017).  

No âmbito do Direito Administrativo, a participação dos cidadãos é a forma 

de concretizar o princípio do Estado Democrático de Direito, conferindo 

legitimidade renovada à Administração, com a busca da convergência da atuação 

estatal com os anseios sociais (Oliveira, 2006).  

Nas palavras de Grotti (2002): 

 
O momento consenso-negociação entre Poder Público e 
particulares, mesmo informal, ganha relevo no processo de 

                                              
120 Ibidem. 
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identificação e definição de interesses públicos e privados, 
tutelados pela Administração. O estabelecimento dos primeiros 
deixa de ser monopólio do Estado, para prolongar-se num espaço 
do público não estatal, acarretando com isso uma proliferação dos 
chamados entes intermediários. Há um refluxo da imperatividade e 
uma ascensão da consensualidade; há uma redução da imposição 
unilateral e autoritária de decisões para valorizar a participação dos 
administrados quanto à formação da conduta administrativa.  

 

Insta consignar que a participação administrativa não deve ser interpretada 

de forma absoluta, pois ao seu lado convivem diversos outros princípios 

constitucionais que devem ser observados e sopesados nos casos concretos. 

Exemplificativamente, o princípio da participação não deve prevalecer quando o 

mínimo de eficiência administrativa estiver ameaçado. Ademais, na medida do 

possível, a sua efetivação deverá se dar por previsão legal estabelecendo o 

respectivo procedimento (Oliveira, 2006). 

Importante observar, também, que a Administração “participada” não deixa 

de ser subalterna à lei. Portanto, a participação se justifica na definição da 

decisão mais oportuna, dentro do exercício regular da discricionariedade 

administrativa.121 

A respeito das formas de participação administrativa, Baptista (2003) 

disserta que, entre os pioneiros a se debruçar sobre o assunto na doutrina 

brasileira, está Maria Sylvia Zanella di Pietro, que, em sua obra “Participação 

popular na administração pública”, dividiu-as em dois grupos: o da participação 

direta e o da participação indireta.  

No primeiro, inexiste intermediário entre a Administração e o administrado. 

Como exemplos, estão o direito de ser ouvido e a enquete (fórmula semelhante 

ao que atrás se chamou de direito de ser consultado, previsto no Administrative 

Procedure Act norte-americano). 

Por sua vez, as formas de participação indireta são as mais variadas: a 

participação em órgãos de consulta (v.g., através dos diversos conselhos cuja 

formação é prevista na legislação ordinária); a participação em órgãos de decisão; 

a participação por meio de ombudsman (papel que, em alguma medida, tem sido 

                                              
121 Ibidem. 
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exercido pelo Ministério Público); e, por fim, a participação por meio do Poder 

Judiciário.122 

Baptista (2003) também destaca que, por seu turno, Diogo de Figueiredo 

Neto, no livro intitulado “Direito da participação política”, elenca vários institutos 

tipicamente de participação administrativa na experiência brasileira: a coleta de 

opinião, a audiência pública, o colegiado público, a cogestão paraestatal, a 

assessoria externa, a delegação atípica, a provocação do inquérito civil, a 

denúncia aos tribunais ou conselhos de contas e a reclamação relativa à 

prestação de serviços públicos. 

Conforme Duarte (apud Baptista, 2003, p.175), outra espécie de 

participação é a denominada “oculta” ou “semi-institucionalizada”, que, achando-

se à margem do direito, compreende “os fenómenos de influência nos processos 

decisórios por grupos de pressão e por jogos de influência na opinião pública” e 

“que acaba por ser tão eficaz ou mais do que a participação juridicamente 

regulada”. 

 

4. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
 
O princípio constitucional da participação vem sendo regulamentado pelo 

legislador infraconstitucional em diversos diplomas, o que reforça a tendência de 

sua efetivação. 

Recentemente, foi promulgada a importante Lei nº 13.460, de 2017, 

anteriormente mencionada, que dispõe sobre a participação, a proteção e a 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. 

Trata-se da regulamentação do § 3º do artigo 37 da Constituição da 

República123, garantindo formas de participação da sociedade e de avaliação 

periódica da qualidade dos serviços públicos. A referida lei determina que os 
                                              
122 Ibidem. 
 
123 Art. 37 (...) § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Lei nº 12.527, de 
2011) 
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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órgãos e entes terão de disponibilizar e atualizar periodicamente uma Carta de 

Serviço ao Usuário, com informações claras a respeito do serviço prestado, tempo 

de espera para atendimento, prazo máximo e locais para reclamação, entre 

outros serviços.  

Além disso, define a ouvidoria como o canal de entrada das manifestações, 

bem como orienta que cada Poder e esfera de governo disponha de atos 

normativos específicos acerca da organização e funcionamento desses espaços 

de controle e participação social. 

Outro avanço é a avaliação dos serviços públicos. A lei determina que 

órgãos e entidades deverão medir anualmente o índice de satisfação dos usuários 

e a qualidade do atendimento oferecido. 

As regras valem para serviços prestados por órgãos e entidades da 

administração pública direta e indireta, abarcando os três poderes, além de 

entidades que prestam serviços públicos de forma delegada. 

Outra relevante evolução para a concretização do princípio da participação 

foi trazida pela Lei nº 13.655, de 2018, ao introduzir o artigo 29 na Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB): 

 
Art. 29.  Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos 
normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera 
organização interna, poderá ser precedida de consulta pública 
para manifestação de interessados, preferencialmente por meio 
eletrônico, a qual será considerada na decisão. 
§ 1º A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o 
prazo e demais condições da consulta pública, observadas as 
normas legais e regulamentares específicas, se houver. 

 

Apesar de a regulamentação de consulta pública como condição prévia 

para a edição de atos normativos não se tratar propriamente de novidade, a sua 

previsão em norma de caráter geral para o direito público confirma que a 

autoridade administrativa responsável pelo ato deve consultar os interessados, 

avaliar as manifestações recebidas e respondê-las para cumprir o dever de 

motivar, de forma legítima, o ato administrativo (Monteiro, 2018).  

Outra previsão de consulta pública introduzida pela Lei 13.655/18 na 

LINDB consta no seu artigo 26, que trata da possibilidade de celebração de 

compromisso entre a autoridade administrativa e os interessados, para eliminar 
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irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 

público. 

No que se refere ao meio ambiente, o inciso II do art. 8º da Lei 6.938/81 

(Política Nacional do Meio Ambiente) autorizou a convocação de entidades 

privadas para atuar informativamente na apreciação de estudos de impacto 

ambiental. A Resolução 9/87 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 

regulamentou as audiências públicas no processo de licenciamento ambiental, 

prevendo sua realização sempre que o órgão do meio ambiente julgar necessário 

ou quando solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou por mais de 50 

cidadãos.  

Por sua vez, o artigo 39 da Lei 8.666/93 (Licitações e contratos 

administrativos) prevê a realização de audiência pública sempre que o valor 

estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou 

sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" 

da mesma lei, com a disponibilização de todas as informações pertinentes para 

possibilitar a manifestação de todos os interessados. 

A legislação que trata das concessões e permissões de serviços públicos 

(Lei nº 8.897/95) privilegia a participação em seu artigo 3º, ao determinar que a 

fiscalização será realizada pelo poder concedente em cooperação com os 

usuários. Nessa seara, a participação foi corroborada pelo artigo 33 da Lei nº 

9.074/95 – que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões 

e permissões –, com a seguinte norma: “Em cada modalidade de serviço público, 

o respectivo regulamento determinará que o poder concedente, observado o 

disposto nos arts. 3º e 30 da Lei no 8.987, de 1995, estabeleça forma de 

participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, 

periodicamente, relatório sobre os serviços prestados.” 

Cabe destacar, ademais, a Lei nº 11.079/04, que trata das parcerias 

público-privadas, a qual prevê em seu artigo 10, inciso VI, a realização de 

consulta pública para análise da minuta do edital de licitação e do contrato de 

concessão. 

As leis criadoras das agências reguladoras igualmente estabeleceram 

instrumentos de participação do cidadão, estatuindo, por exemplo, o direito do 

usuário de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço de 
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telecomunicações e de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão 

regulador e os organismos de defesa do consumidor (art. 3º, incisos X e XI, da Lei 

9.472/97 – serviços de telecomunicações), e a precedência de audiência pública 

quando o processo decisório implicar afetação de direitos dos consumidores de 

energia elétrica (art, 4º, § 3º, da Lei 9.427/96 – Aneel).  

Já a Lei nº 9.784/99 (Lei do processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal), em seu artigo 32, estipulou que “Antes da tomada 

de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser 

realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.” Além 

disso, no artigo 33, a mesma lei autorizou a Administração federal “estabelecer 

outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de 

organizações e associações legalmente reconhecidas”. 

Outro importante diploma legal que busca efetivar o princípio da 

participação é o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), notadamente na alínea 

“f” do inciso III do artigo 4º, ao estatuir a gestão orçamentária participativa, e no 

artigo 44, que preceitua que esta gestão incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de 

diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para 

sua aprovação pela Câmara Municipal. Além disso, no artigo 40, § 4º, o referido 

estatuto reza que, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização 

de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão 

a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e 

de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, bem como 

a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e o acesso de 

qualquer interessado. 

 

5. TRANSPARÊNCIA COMO PRESSUPOSTO 
 
“A luz do sol é o melhor desinfetante". A famosa frase do juiz Louis 

Brandeis, da Suprema Corte norte-americana, dita em 1914, permanece atual e 

pertinente. De fato, a transparência contribui sobremaneira para a inibição da 

malversação dos recursos públicos, e consiste em conditio sine qua non para a 
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participação da sociedade na esfera pública, pois, por óbvio, somente há o 

envolvimento e a interação com as questões de que se tem conhecimento.  

A transparência administrativa, decorrência dos princípios democrático e da 

publicidade e do direito à informação, consiste em dever que transcende o mero 

fornecimento de informações, conduzindo à plena visibilidade da atuação estatal, 

à obrigação de motivação dos atos administrativos e à viabilização da efetiva 

participação/influência nas decisões das autoridades acerca dos interesses 

coletivos (Moura, 2015).  

Tutelados pela Constituição da República de 1988 (inciso XXXIII do art. 5º, 

inciso II do § 3º do art. 37, e § 2º do art. 216), os direitos à informação e à 

transparência administrativa vem sendo progressivamente prestigiados pelo 

legislador infraconstitucional. 

No ano de 2000, Lei Complementar 101 estabeleceu, em seu artigo 48, 

como instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deve ser dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Em 2009, a referida Lei Complementar nº 101/2000 foi alterada pela Lei 

Complementar nº 131 (Lei da Transparência), que acrescentou dispositivos 

determinando a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Mais recentemente, em 2011, foi editada a denominada Lei de Acesso à 

Informação (Lei nº 12.527/2011), determinando uma gestão pública transparente, 

tanto de forma ativa (divulgação pelos órgãos e entes públicos, principalmente em 

seus sites na internet, de informações de interesse coletivo ou geral, 

independentemente de requerimento), e de forma passiva (facilitação do acesso à 

informação solicitada pelo administrado – que está dispensado de apresentar 

motivo para o pedido –, com a criação de um serviço de informações ao cidadão). 

Com as referidas leis, a publicidade passou a ser a regra, e o sigilo, a 

exceção, prevalecendo este apenas em casos nos quais haja risco para a 

sociedade ou para o Estado. 
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Trata-se de significativa evolução legislativa, pois, em um ambiente em que 

predomina a transparência administrativa, há o fortalecimento do debate político, 

e, por consequência, do espírito cívico e da cidadania. Multiplica-se, assim, o 

número de “fiscais” – os próprios cidadãos – sem qualquer ônus para o erário.124 

Forma-se, com isso, um círculo virtuoso: transparência gera participação, e 

participação conduz a uma maior transparência, porquanto uma sociedade 

participativa passa a exigir informações e explicações com mais ênfase.   

  

6. CONTROLE SOCIAL 
 
O conceito original de “controle social” foi cunhado pela sociologia, 

remetendo ao controle exercido pela sociedade ou pelo Estado sobre o 

comportamento dos indivíduos. Mannheim (1971) o define como o “conjunto de 

métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento humano, tendo em 

vista manter determinada ordem”. 

Porém, no presente trabalho, o controle social é enfocado sob outro 

aspecto: o da participação popular, de forma individual ou coletiva, na fiscalização 

das ações dos governantes e dos servidores públicos. 

Como verdadeiro titular do poder soberano (“Todo o poder emana do 

povo”), o cidadão tem direito público subjetivo de fiscalizar as atividades estatais. 

Quando exercita esse direito, por meio da participação cidadã, tem-se o salutar 

controle social da Administração Pública. 

Não se pode perder de vista que, em verdade, o povo confia ao Estado 

(ente imaterial e abstrato, criado a partir de um acordo de vontades com vistas a 

organizar a vida em sociedade e garantir a convivência pacífica dos seus 

membros) o exercício do poder soberano – e não sua titularidade –, com o 

objetivo de concretização do bem comum. Para tanto, o Estado possui o 

monopólio do direito, estabelecendo regras que tanto limitam a liberdade 

individual em prol do interesse coletivo como freiam o poder político estatal com 

vistas à proteção das liberdades individuais (Menezes, 2017). 

A ideia de separação do poder estatal em funções distintas (executiva, 

legislativa e judiciária) remonta à antiguidade, com Aristóteles, mas desenvolveu-
                                              
124 Ibidem. 
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se no século XVII, com Locke e, sobretudo, com Montesquieu, quando ganha 

contornos definitivos. A tripartição de funções, ou poderes, almeja evitar o 

exercício concentrado e despótico do poder pelo Estado. Como decorrência, 

surge a noção do controle da ação estatal pela limitação do poder pelo próprio 

poder, por meio de controles recíprocos (sistema de freios e contrapesos).125 

Porém, a ideia de controle não se restringe àquele realizado no âmbito do 

próprio Estado, estendendo-se ao povo, titular da res publica. Nesse sentido, é 

possível classificar o controle das funções estatais em duas dimensões: horizontal 

e vertical. A primeira se relaciona com o controle exercido por organizações 

integrantes do aparato do próprio Estado (v.g., caput dos artigos 70 e 71 da 

Constituição da República126). Por sua vez, a dimensão vertical diz respeito aos 

mecanismos de controle disponíveis aos cidadãos, que criam condições para a 

efetivação da participação e do controle social (Menezes, 2017). 

Siraque (2009) assim conceitua o controle social da função administrativa 

do Estado:  

 
É o ato realizado individual ou coletivamente pelos membros da 
sociedade, por meio de entidades juridicamente organizadas ou 
não, através dos instrumentos jurídicos colocados à sua 
disposição, para fiscalizar, examinar, inquirir e colher informações 
a respeito de algo. 

 

O controle social pode ser exercido por meio das diversas formas de 

participação dos cidadãos na esfera pública, abordados em tópico anterior. 

A respeito da evolução do controle social no país, Medauar (2012) observa 

que: 
Embora tenha ocorrido, no Brasil, melhoria dos controles, ainda é 
insuficiente. Torna-se mister prosseguir no aprimoramento dos 
controles, institucionalizados ou não, para que a administração e 
seus agentes atendam, de modo efetivo, os verdadeiros 
interesses e direitos da população, no caminho da moralidade, da 
eficiência e do correto uso dos recursos públicos. 

                                              
125 Ibidem, p. 8-9. 
 
126 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. (...) 
 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: (...) 
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O controle social, portanto, consiste em importante mecanismo para 

assegurar que os recursos públicos sejam empregados em benefício da 

coletividade, por meio da participação da sociedade no acompanhamento e 

verificação das ações dos gestores na execução das políticas públicas, avaliando 

os objetivos, processos e resultados. 

 

7. OUVIDORIAS COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 
 
Entre as inúmeras formas de participação administrativa e controle social, 

está o trabalho desenvolvido pelas ouvidorias dos órgãos e entes públicos. 

As ouvidorias públicas não são fenômeno recente, tendo suas origens 

históricas no final do século XVIII e início do século XIX, quando surge, na Suécia, 

a figura do ombudsman, positivada na constituição daquele país em 1809, com o 

objetivo de vigiar a execução de ordens e leis emanadas do rei (Menezes, 2017). 

Apesar de ter suas raízes no modelo do ombudsman europeu, as 

ouvidorias públicas no Brasil adquiriram contornos próprios, tendo como principais 

características: integram a administração, vinculadas que são aos respectivos 

órgãos ou entidades; atuam na mediação das relações entre sociedade e Estado; 

oferecem subsídios ao aperfeiçoamento da administração pública; e não possuem 

poder de coerção, e, dessa forma, sua ação se concretiza por meio da 

magistratura de persuasão e na autoridade moral de seus titulares. 

O relevante papel desempenhado pelas ouvidorias é comentado por 

Menezes (2017): 

 

 
As ouvidorias públicas se estabelecem, portanto, como loci 
privilegiados de ausculta dos cidadãos sobre a eficiência, a 
eficácia e a efetividade de políticas e serviços públicos. Assumem, 
assim, um papel de extrema relevância para a valorização da 
cidadania, na condição de instâncias de promoção e defesa de 
direitos, viabilizando a participação e o controle social, e 
assegurando o fim público da ação administrativa. A ação 
qualificada na mediação das relações entre cidadãos e 
administração possibilita a identificação de janelas de 
oportunidade para o aperfeiçoamento da gestão pública. 
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Atuam as ouvidorias, destarte, como interface entre a sociedade e o 

Estado, configurando-se como mecanismo de exercício da cidadania e de 

aperfeiçoamento das atividades estatais, por meio do recebimento e da avaliação 

de denúncias, reclamações, sugestões e elogios. 

Trata-se de instrumento em manifesta sintonia com o sistema democrático-

republicano e com a cidadania, uma vez que é a população quem mais possui 

legitimidade para solicitar a apuração de fatos que lhe pareçam irregulares ou 

suspeitos, pois os recursos geridos pelos administradores a ela pertencem 

(Pascoal, 2013). 

 

8. EXPERIÊNCIA DA OUVIDORIA DO TCE/RS 
 

 O § 2º do artigo 74 da Constituição de República preceitua que “Qualquer 

cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 

da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 

União”. 

A fim de dar concreção ao comando constitucional, o legislador rio-

grandense, já no ano de 1995, regulamentou o serviço de ouvidoria junto ao 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), por meio da Lei 

Estadual nº 10.547/95, que, em seu artigo 5º, assim dispôs: “O serviço de 

ouvidoria pública previsto no pelo art. 74, parágrafo 2º, da Constituição Federal, 

que funciona junto ao Tribunal de Contas do Estado, será amplamente divulgado 

e acolherá denúncias fundamentadas de irregularidades”. Posteriormente, o 

dispositivo foi complementado pela Lei Complementar Estadual nº 11.299/98, pela 

Lei Estadual nº 14.571/2014, e pelas Resoluções TCE/RS nº 1028/2015 e 

1021/2014. 

A ouvidoria do TCE/RS, consoante definição que consta no site do órgão, 

consiste em canal de comunicação colocado à disposição do cidadão, de 

jurisdicionados e demais interessados para comunicação de denúncias, 

irregularidades, fraudes, críticas, sugestões, informações sobre atos de agentes 

públicos, ou sobre os serviços por eles prestados, tanto da esfera estadual como 

municipal. Trata das questões atinentes à sua jurisdição, abrangendo, em 

especial, o correto uso dos bens, valores e recursos públicos, bem como a 
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conformidade legal a ser observada nos procedimentos licitatórios, concursos 

públicos e demais atividades realizadas no âmbito da gestão da Administração 

Pública estadual e municipal. 

Compete privativamente ao conselheiro-ouvidor, função atualmente 

desempenhada (anos de 2018 e 2019) pelo conselheiro Pedro Henrique Poli de 

Figueiredo, exercer as atividades de ouvidoria no Tribunal de Contas, podendo 

requisitar diretamente aos jurisdicionados documentos, bem como solicitar 

informações visando a elucidar demandas recebidas pelo órgão.  

As atividades de competência da ouvidoria são exercidas e coordenadas 

por uma assessoria criada para essa finalidade, estando servidores 

permanentemente dedicados ao recebimento, à análise e ao processamento de 

denúncias. 

Qualquer cidadão pode encaminhar demandas, que serão analisadas 

independentemente de identificação. Porém, na hipótese de anonimato, não será 

possível ao comunicante o acompanhamento do procedimento ou o conhecimento 

do resultado da análise da demanda. 

Caso o demandante opte por sua identificação, a ouvidoria assegura o 

direito à confidencialidade, resguardando o sigilo sobre sua identidade, e será 

possível o acompanhamento do procedimento e de seu desfecho. 

Relatório confeccionado pela ouvidoria do TCE/RS revela que, de 

01/01/2018 a 30/09/2018, foram recebidas 6.486 demandas; ou seja, uma média 

de 720 por mês. A quase totalidade das manifestações (98%) foi enviada por 

meio do site do tribunal. O tema que mais motivou demandas foi o relacionado à 

área de pessoal (43%), seguido de licitações (13%). 

Apesar de grande parte das informações terem sido arquivadas, após 

análise, por ausência de criticidade e relevância (3.068 tiveram esse destino, o 

que representa 47,3% do total), muitas das demandas recebidas no período 

resultaram em efeitos positivos concretos para a gestão pública e para o erário 

gaúcho. 

Por exemplo, 101 irregularidades comunicadas no período foram 

prontamente solucionadas pelos administradores, após o encaminhamento de 

alerta e de requisição de informações por parte da ouvidoria, adiantando, assim, a 
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resolução de problemas que somente seriam apontados em futuras auditorias, o 

que evitou a ocorrência de prejuízos aos cofres públicos. 

Além disso, 34 denúncias, das mais variadas gravidades, foram incluídas 

em itens a auditar e 24, apontadas em relatórios de auditoria. O trabalho da 

ouvidoria no período também resultou na instauração de três inspeções e no 

deferimento de uma medida cautelar. 

Enfim, o relatório da ouvidoria do TCE/RS referente aos três primeiros 

trimestres de 2018 demonstra como a participação e o controle social contribuem, 

na prática, para o aperfeiçoamento da gestão pública e para a inibição de 

malversação de recursos públicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por todo o exposto, percebe-se o acerto do constituinte estadual derivado 

ao destacar a participação entre os princípios expressos, em época na qual o 

tema era pouco debatido. 

Ao longo dos anos, a soma de diversas iniciativas, como as abordadas no 

presente artigo, vem, gradativamente, criando um ambiente de transparência 

administrativa e dando concretude à participação cidadã na esfera pública, o que 

propicia o salutar controle sobre a Administração Pública. 

Ao perceber que pode influenciar nas tomadas de decisão das autoridades, 

deixando de ser mera espectadora, a sociedade, além de contribuir para o 

aprimoramento da Administração Pública, desenvolve a elementar (mas nem 

sempre consciente no cotidiano) percepção de que o poder efetivamente emana 

do povo. Forma-se, assim, um círculo virtuoso, no qual a participação estimula a 

formação de uma consciência cívica e cidadã, que gera mais participação. 
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constituent state constituent merits emphasis on the importance of this principle 
for the improvement of republic management, so that the true interests and rights 
of the population in the morality, publicity, efficiency and the proper application of 
public resources. Citizen participation in the public sphere, which presupposes 
administrative transparency, has been gradually consolidated in Brazilian 
infraconstitutional legislation and has as its main positive effect the social control 
exercised over the agents and public entities, whose activities are focused at the 
end of the present study, with emphasis on results from the court of Audit of State 
of Rio Grande do Sul (TCE/RS) 
 
Keywords: Constitution of the state of Rio Grande do Sul; 30 years of Constitution 
of the state of Rio Grande do Sul; Participation; Express principle; 
Infraconstitutional regulation; Transparency; Social control; Ombudsman’s office; 
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Resumo: As Cartas Constitucionais são os alicerces para o bom 
funcionamento do Estado. Assim, é relevante que se empreste 
efetividade aos respectivos textos, assegurando o seu fiel cumprimento 
pela Administração Pública e pela sociedade. No Brasil, o controle 
externo é exercido com a participação substancial das Cortes de Contas. 
A essas Instituições compete, a par de outros cometimentos, apreciar as 
contas de gestores públicos, e aplicar, em caso de ilegalidade, as 
sanções previstas em lei. O presente artigo aborda aspectos específicos 
do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul 
a partir das regulações contidas na Constituição Estadual.  
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INTRODUÇÃO 

 
Horta (2010) lembra que a ideia de Constituição despontou no mundo 

antigo, preocupando Aristóteles em sua “Política”, penetrou na Idade Média com a 

“Magna Carta” e ganhou conteúdo mais nítido e preciso na elaboração doutrinária 

do conceito de “Lex Fundamentalis”, nos séculos XVII e XVIII. 

Barroso (2013) ensina que, em um sentido histórico, o termo Constituição 

designa o modo de organização do poder político do Estado, consistindo em um 

dado da realidade. Na perspectiva moderna e liberal, porém, tal diploma não tem 

caráter meramente descritivo: pretende influenciar a ordenação das instituições, 
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mediante um ato de vontade e de criação, usualmente materializado em um 

documento escrito. 

Portanto, conclui o autor, a Constituição cria ou reconstrói o Estado, 

organizando e limitando o poder político, dispondo acerca de direitos 

fundamentais, valores e fins públicos e disciplinando o modo de produção e os 

limites de conteúdo das normas que integrarão a ordem jurídica por ela instituída. 

Segundo Sarlet (2016), Marinoni (2016) & Mitidiero (2016): 
 

(...) é possível identificar as seguintes funções das constituições, 
elenco inspirado nos catálogos de funções propostos por Klaus 
Stern, Gomes Canotilho e Otto Depenheur, mas submetido a 
alguns ajustes: (a) limitação jurídica e controle do poder; (d) 
legitimidade e legitimação da ordem jurídico-constitucional; (e) 
estabilidade; (f) garantia e afirmação da identidade política; (g) 
reconhecido e garantia (proteção) da liberdade e dos direitos 
fundamentais; (h) imposição de programas, fins e tarefas estatais 
(função “impositiva” ou “dirigente”). 

 

Sendo as Cartas Constitucionais os alicerces para o bom funcionamento do 

Estado, é relevante que se empreste efetividade aos respectivos textos, 

assegurando o seu fiel cumprimento pela Administração Pública e pela sociedade. 

É esse o trabalho desenvolvido por instituições de controle, inclusive os Tribunais 

de Contas, que, por meio de procedimentos de fiscalização e responsabilização, 

buscam garantir a observância e plena execução desses diplomas normativos. 

Deveras, no Brasil, o controle externo é exercido com a participação 

substancial das referidas Cortes, às quais compete, a par de outros 

cometimentos, apreciar as contas de gestores públicos, e aplicar, em caso de 

ilegalidade, as sanções previstas em lei.127 Para tanto, realiza auditorias, voltadas 

à análise da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pelo 

administrador público durante seu período de gestão. Conforme Mileski (2011):  
 

O controle de legalidade decorre da obrigatoriedade de 
cumprimento do princípio constitucional da legalidade, dirigido à 
Administração Pública (...). Portanto, o objetivo do controle de 
legalidade é constatar a conformidade dos atos e procedimentos 
administrativos à lei, sendo esta compreendida em sentido 
genérico, abrangendo todo o sistema normativo, com inclusão dos 
decretos, regulamentos, portarias e instruções normativas, 

                                              
127 De acordo com o regramento da própria Constituição da República de 1988 (art. 71) e da Constituição 
Estadual de 1989 (art. 71). 
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inclusive procedendo a exame no que diz respeito à adequação 
desses instrumentos legais aos de hierarquia superior. 

 
A partir dessa perspectiva, não é demasiado afirmar que as Constituições e, 

no plano local, as Leis Orgânicas são uma das principais ferramentas de trabalho 

dos Tribunais de Contas, funcionando como importantes parâmetros normativos 

para a análise de atos realizada por essas Casas.   

 

1. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 1989 
 

Jarbas Lima conta que nenhum outro Estado brasileiro despertou para o 

processo Constituinte antes do Rio Grande do Sul. A formação da Comissão de 

Estudos Constitucionais foi requerida em 2 de dezembro de 1986, bem antes da 

instalação da Assembleia Nacional em 1° de fevereiro de 1987. Mas a proposição 

caiu no vácuo do recesso iminente e só foi aprovada em março de 1987. O 

objetivo da comissão era o de acompanhar os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte, servindo também como centro de debates sobre temas 

constitucionais (especialmente aqueles de interesse do Estado) e, ainda, 

recolhendo propostas da sociedade gaúcha para encaminhamento aos 

constituintes federais. 

A instalação da Assembleia Estadual Constituinte foi inicialmente presidida 

(até 28-02-1989) pelo então Deputado e hoje Conselheiro do TCE-RS, Algir 

Lorenzon. Os trabalhos contaram com a participação de outros três 

Parlamentares que, mais tarde, também foram nomeados Conselheiros do 

Tribunal de Contas: Gleno Scherer, que assumiu a presidência da Constituinte a 

partir de 28-02-1989, João Osório, membro da Comissão de Organização do 

Estado, e Porfirio Peixoto, membro da Comissão de Organização dos Poderes. 

A intenção era a de promulgar a Carta gaúcha na já festiva data de 20 de 

setembro de 1989, aniversário da Revolução Farroupilha. Mas os deputados só 

concluíram a votação do texto final e das 150 emendas de redação na tarde de 2 

de outubro, véspera da promulgação e a três dias do prazo concedido pela 

Constituição Federal. 

Ao final do escrutínio, Gleno Scherer disse que a tarefa dos parlamentares 

fora cumprida e que a Assembleia havia recuperado o seu papel histórico, 
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passando a liderar discussão em torno dos planos de desenvolvimento para o 

Estado, das ações de fiscalização do Poder Público e de esclarecimento da 

opinião pública, assumindo a “condição permanente e fundamental de agente das 

mudanças”. 

O anteprojeto das temáticas continha 706 artigos e, ao final, a Constituição foi 

reduzida para 336 artigos, 267 permanentes e 69 transitórios. Em seu texto a Lei 

Maior gaúcha de 1989 traz normas ditas “de reprodução obrigatória”, ou seja, que 

devem ser transplantadas da Carta Federal para a local, bem como aquelas 

elaboradas com mais liberdade pelo Constituinte Estadual. 

Por exemplo, quanto ao poder de auto-organização, matéria 

fundamentalmente de índole constitucional, Horta (2010) explica que: 
 

O poder de auto-organização do constituinte estadual tem na 
organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do 
Estado o domínio de atividade predileta. É certo que, como vimos 
no tocante ao Poder Judiciário, as normas de preordenação 
atingiram volume apreciável, e quanto ao Poder Legislativo a 
Constituição de 1967, distanciando-se da experiência republicana 
anterior, impôs a transplantação obrigatória do processo 
legislativo e das regras de elaboração orçamentária e financeira, 
em preordenação que acarretou maior volume de normas de 
reprodução. O sistema bicameral, salvo no período da Primeira 
República, deixou de merecer a preferência do constituinte 
estadual e as Constituições Federais de 1934, 1946 e 1967 
respeitaram essa tendência, o que revela um certo grau de 
autonomia organizatória do constituinte estadual. Na área do 
Poder Executivo, excluídas as normas relativas aos funcionários 
públicos, a forma de investidura nos cargos eletivos e a 
obediência aos princípios constitucionais federais, as primeiras de 
caráter específico e as duas últimas também partilhadas pelo 
poder constituinte e pelo Poder Legislativo, o poder de auto-
organização goza de maior autonomia. A estrutura do Poder 
Executivo do Estado não tem constituído objeto de preordenação 
na Constituição Federal, de modo que o constituinte estadual 
inspirou-se no modelo federal, estruturando o Poder Executivo 
Estadual como o emprego de normas de imitação, as quais, não 
dispondo de caráter compulsório, revelam o exercício de 
autonomia organizatória nos padrões federais. 

    

Passados 30 anos desde a promulgação da Carta Provincial, é possível 

observar a repercussão do tema no trabalho desenvolvido pelo Tribunal de 

Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS): relativamente ao exercício de 2017, 
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foram verificadas, por suas equipes de auditoria, 562 irregularidades envolvendo 

a matéria no âmbito municipal.128  

Aprofundando esse exame, serão a seguir apresentados alguns dos principais 

apontamentos realizados por técnicos da Corte de Contas gaúcha a respeito de 

violação de dispositivos específicos da Constituição do Estado, isto é, aqueles 

editados dentro dos limites da margem de discricionariedade do Constituinte rio-

grandense. 

  

2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE NA FIXAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES  

 
Dispõe o artigo 11 da Carta Estadual que a remuneração do Prefeito, Vice-

Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura 

para a subsequente, em data anterior à realização das eleições para os 

respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição da República. 

De acordo com Miragem (2010) e Zimmer Júnior (2010), o referido 

dispositivo “determina um limite temporal à regra, indicando a fixação do valor em 

cada legislatura para a subsequente, valorizando a impessoalidade, visto que 

busca descaracterizar a circunstância de que a deliberação dos Vereadores se dê 

em seu próprio proveito”. Trata-se do que se convencionou chamar de princípio 

da anualidade. 

A norma, contudo, não deve obstar a revisão geral anual fixada pelo artigo 

37, inciso X, da Constituição da República129, que tem por objetivo evitar a perda 

do valor aquisitivo de vencimentos e subsídios.  

Não obstante, há situações em que, sob a justificativa de se recompor a 

remuneração dos mencionados agentes políticos durante a legislatura, acaba-se 

por redefini-la, violando o mencionado princípio da anualidade. A irregularidade é 

percebida quando o percentual do “reajuste” supera significativamente os índices 

                                              
128 Dados extraídos dos sistemas informatizados do Tribunal de Contas em 1º fev. 2019. 
 
129 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   
(...)  
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;    
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inflacionários, configurando aumento real da contraprestação a ser recebida pelos 

parlamentares. 

Cita-se, a título exemplificativo, o seguinte apontamento:  
 
1.1 – Concessão indevida de aumento real. A Lei Municipal nº 
2.571/2015 reajustou o subsídio dos agentes políticos do 
Município de Ibirubá em 9%, percentual idêntico ao reajuste da 
remuneração dos servidores municipais, efetuado pela Lei 
Municipal nº 2.572/2015 a título de revisão geral anual. Contudo, a 
citada norma, ao dispor sobre o reajuste de servidores 
aposentados e pensionistas que recebem benefícios pelo valor 
real, nos termos do artigo 77 da Lei Municipal nº 1994/2004, 
estabeleceu o percentual de 7,68%, correspondente à variação do 
INPC no período de 01-03-2014 a 28-02-2015. Assim, o reajuste 
concedido aos agentes políticos representou aumento real no 
valor dos subsídios, violando o disposto no artigo 37, X, da 
Constituição, c/c o artigo 11 da Constituição do Estado, os quais 
estabelecem, respectivamente, o princípio da inalterabilidade da 
remuneração dos agentes políticos e o princípio da anterioridade. 
Sugestão de débito de R$ 12.087,89 (Peça 317084, pp. 4 a 9).130 

 

Constou na respectiva decisão que o exame dos índices de inflação 

registrados no período comprovava a utilização, pelo Poder Executivo, de 

percentual de reposição inflacionária superior àquele efetivamente registrado no 

intervalo temporal que serviu de base para o cálculo para remuneração dos 

agentes políticos. Registrou-se que um aumento acima dos índices inflacionários 

encontra óbice insuperável no artigo 11 da Carta Gaúcha, que, privilegiando o 

princípio da anterioridade, expressamente definiu que a remuneração dos agentes 

políticos deve ser fixada pela Câmara de Vereadores de uma legislatura para a 

subsequente. 
 
3. CARGOS EM COMISSÃO QUE NÃO SE AMOLDAM AO CONCEITO DE 
DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
 

Conquanto a matéria relativa aos cargos em comissão encontre-se 

disciplinada na Constituição da República, é certo que a Carta Estadual conferiu-

lhe tratamento mais detalhado e rigoroso. De fato, para além das finalidades 

                                              
130 Processo de Contas de Gestão nº 002277-0200/15-0 (2017). 
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definidas pelo trinômio “direção, chefia e assessoramento”131, o diploma estadual 

(artigo 20, § 4º) especifica que “os cargos em comissão destinam-se à 

transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e ao 

assessoramento”. 

Conforme destacou o Desembargador Alexandre Mussoi Moreira ao relatar 

o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70054889100: 
 
Não se desconhece a necessidade dos órgãos públicos terem 
suas respectivas chefias, mas nem todas as chefias podem ser 
providas pela via do cargo em comissão, que se destinam, 
apenas, ao preenchimento de vagas na Administração Superior do 
ente municipal, onde o comprometimento com as diretrizes 
políticas do Chefe do Executivo são efetivamente 
indispensáveis.132 

 

Assim, de acordo com o regramento constitucional vigente, o acesso a 

cargos públicos por meio de concurso somente pode ser excepcionado nos casos 

de provimento (em comissão) de cargos de direção, chefia ou assessoramento 

superior, assim considerados os que detêm confiança qualificada, indispensável 

para a transmissão das diretrizes político-institucionais aos agentes de nível 

operativo-executório. 

Nessa linha, o corpo técnico do TCE-RS apontou, em relatório de auditoria, 

que: 
 
A Auditada prosseguiu mantendo cargos em comissão e funções 
gratificadas cujas atribuições, definidas na Lei Municipal n° 
1449/13 (fls. 05 a 44) e alterações (fls. 45 a 59), não se coadunam 
com o trinômio direção, chefia e assessoramento. 
Referida norma instituiu o novo Plano de Carreira dos Servidores 
Municipais, revogando as leis anteriores que tratavam da matéria 

                                              
131 Constituição da República: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
132 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. CARGOS CRIADOS 
COM ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS, DESBORDANDO DA HIPÓTESE 
CONSTITUCIONALMENTE AUTORIZADA PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO 
DISPOSTO NOS ARTIGOS 8º, "CAPUT", 20, "CAPUT" E PARÁGRAFO 4º, E 32, "CAPUT", TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COMBINADOS COM O ARTIGO 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. DIFERIMENTO 90 DIAS. À UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME. (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 70054889100 (2013).  
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e, em seu art. 19, estabeleceu o quadro de cargos em comissão e 
funções gratificadas do Município. 
Da análise das atribuições de diversos desses cargos, constatou-
se que muitos deles possuem atribuições de natureza operacional, 
próprias dos cargos efetivos, os quais devem ser supridos por 
concurso público, conforme disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal. 
Significa dizer que tais cargos não observaram as disposições 
constitucionais constante do art. 37, inciso V, da Constituição 
Federal. 
Cumpre destacar que os cargos em comissão visam o 
preenchimento de vagas que contenham em seu bojo elevado 
grau político-administrativo para a execução de suas finalidades. 
Através destes se transmitem as diretrizes políticas para a 
execução administrativa, peculiaridades estas não vislumbradas 
nas atividades desempenhadas pelos cargos sob comento).133 

 

Pronunciando-se sobre o tema, o relator do recurso interposto pelo 

jurisdicionado registrou que: 
 
No caso, o legislador foi pródigo na confecção do rol de 
atribuições dos cargos em comissão, sendo fácil identificar, 
naquele extenso conjunto de atividades, algumas poucas que 
afinam com o trinômio constitucional.  
Não são incomuns incertezas acerca da configuração, ou não, da 
“direção, chefia e assessoramento” de que cuida o art. 37, V, da 
Constituição da República, o que se deve à vagueza que alguns 
textos legais ostentam, e também aos, não menos corriqueiros, 
desvios de função que acabam por desvirtuar as atribuições 
positivadas na lei.  Tais dúvidas também repousam no fato de que 
as atribuições típicas de comissionados não proíbem a execução 
de tarefas burocráticas. Conforme votou a Conselheira Substituta 
Ana Warpechowski, no processo nº 2120-02.00/13-8, “Assim 
entende o Supremo Tribunal Federal, cujas decisões quanto à 
inconstitucionalidade de leis criadoras de cargos em comissão 
avaliam se as atribuições seriam puramente técnicas, sem 
características de chefia, direção ou assessoramento, mas não 
indicam a impossibilidade de haver atribuições técnico-
burocráticas dentro de um escopo maior de tarefas pertencentes 
ao trinômio anteriormente referido.” 
Considera-se, outrossim, elemento facilitador de tal diagnóstico a 
“transmissão das diretrizes políticas para a execução 
administrativa e ao assessoramento”, conforme o artigo 20, § 4º, 
da Constituição Estadual.  
Nessa perspectiva, examinando a síntese dos deveres dos cargos 
em relação aos quais a legislação que os concebeu teve sua 
executoriedade negada (item “b” da decisão atacada), conclui-se 
que é ínsita à sua totalidade a continuidade, o profissionalismo e a 
proximidade com âmbito administrativo da Gestão, sendo 

                                              
133 Processo de Contas de Gestão nº 002014-0200/14-7 (2016). 
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incompatíveis com o provimento em comissão. Há como 
desempenhar, portanto, as atribuições que lhe são afetas, de 
forma satisfatória, sem que se desborde do âmbito burocrático.134 

 

Trata-se, pois, de mais um exemplo em que o balizador fixado pela 

Constituição Estadual serve de norte para a atuação da Corte de Contas. 

  
4. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGITIMIDADE, DA PARTICIPAÇÃO, DA 
RAZOABILIDADE, DA ECONOMICIDADE, DA MOTIVAÇÃO  

 
Outro importante comando da Carta gaúcha está inserido em seu artigo 19, 

o qual estabelece diretrizes a serem observadas pela Administração na gestão 

pública:  

 
Art. 19 A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes do Estado e dos municípios, visando à promoção do bem 
público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos 
que a compõe, observará os princípios da legalidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, 
da participação, da razoabilidade, da economicidade, da 
motivação e o seguinte: (...) 

 

Entre os princípios anunciados pelo dispositivo, está o da economicidade, 

que, embora não encontre simetria explícita na Constituição da República, trata-

se de um importante reforço ao princípio da eficiência lá consagrado.  

A propósito, Miragem e Zimmer Júnior (2010) destacam que: 

 
Não há dúvida de que é termo que pode suscitar controvérsia, 
mas, ao que parece, é apenas um dos vetores que compõem o 
princípio da eficiência, visto que a velocidade de execução, a 
abrangência, de um número maior de pessoas, a qualidade do 
atendimento e a redução dos gastos, no final, emprestam uma 
ideia de totalidade para esse sistema, a saber, o Estado Gerencial 
e a Reforma Administrativa. Na verdade, os recursos do Estado 
devem ser utilizados na exata medida da realização das suas 
finalidades públicas essenciais, ou seja, dentro de padrões de 
qualidade que sejam suficientes para contemplar o objeto 
pretendido, mas nunca em níveis de excelência que determinem o 
exaurimento dessas receitas na perspectiva de outras demandas 
igualmente importantes. A intensidade de realização de cada 
política pública, dos gastos com infraestrutura, a preocupação 
com a eficiência administrativa e econômica das escolhas feitas, 

                                              
134 Recurso de Reconsideração nº 011546-0200/16-4 (2017). 
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são preocupações que devem estar presentes nas decisões do 
Ordenador de despesas, que, de toda maneira, tem na 
fundamentação dos seus atos a medida revelada, a racionalidade 
explicada, para possíveis contestações. 

 

Os apontamentos mais frequentes envolvendo a matéria referem-se a 

contratações excessivamente onerosas por entes públicos, com valores acima 

daqueles praticados pelo mercado. Como parâmetro, utilizam-se as 

contraprestações orçadas e pagas por outros Poderes, órgãos e entidades da 

Administração:  
 

3.1.1 – Irregularidade em procedimento de licitação. Contratação 
de empresa de prestação de serviços de assessoria técnica para 
a confecção do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Edital 
nº 006/2014 delimitou o valor máximo em R$ 174.514,38. A única 
participante foi a vencedora do certame, empresa JR Ambiental. 
Ausência de pesquisa de preço na fixação do valor máximo. Valor 
do contrato superdimensionado, considerando comparativo com 
os valores praticados por outros Municípios. Constatou-se que o 
preço praticado pela Municipalidade de Boa Vista das Missões é, 
em média, 39 vezes superior ao valor de contrato de outros 
Municípios para objeto similar. Produtos listados no contrato são 
os definidos no Termo de Referência para Elaboração de Plano 
Municipal de Saneamento Básico da Funasa/MS. Prejuízo ao 
caráter competitivo do certame pela exigência de profissionais de 
áreas específicas na equipe técnica multidisciplinar das 
concorrentes. Direcionamento da licitação. A Vencedora já havia 
celebrado outro contrato com o Município. Valores pagos à 
contratada durante o exercício auditado. Contrariedade ao artigo 
3º da Lei Federal nº 8.666 de 1993. Violação aos princípios 
constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade. 
Proposta de ressarcimento no valor de R$ 29.877,11.135 

 

Por óbvio, o critério não é absoluto e deve ser considerado no contexto de 

cada licitação e contrato, observadas as inúmeras variáveis que influenciam os 

preços ajustados entre o Poder Público e o particular.   

Como bem pontuam os mencionados autores: 

 
A comparação com situações semelhantes envolvendo gastos 
públicos, inclusive a partir de exemplos de outros entes da 
Federação, outras entidades administrativas, ou as realizações do 
mundo privado, a revelação de uma hierarquia de prioridades, 
suas motivações possibilidade de conhecer todos os valores 
envolvidos nessas escolhas, a realização de processos licitatórios 

                                              
135 Processo de Contas de Gestão nº 002707-0200/16-7 (2018).   
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nos detalhamentos propostos pela lei, são os mecanismos mais 
conhecidos para emprestar segurança, ou indicar a razoabilidade 
dos recursos envolvidos nas contratações do Poder Público. 
Certamente, não é representativo do princípio da economicidade o 
que não é razoável, não é eficiente, demonstrou-se em conflito 
com o interesse público primário.  

 

Outra hipótese comum de irregularidade diz com o pagamento de diárias 

em bases desproporcionais aos gastos efetivamente realizados pelos 

beneficiários, como destacam os seguintes apontes:  

 
1.1 – Agentes Políticos. Diárias. Os valores estabelecidos para as 
diárias ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conforme os critérios da Lei 
Municipal  
nº 1.143/2014, revelam que esses se encontram num patamar 
acima dos preços razoáveis de mercado, em especial, quando 
analisados os custos com refeições e hospedagens. Afronta aos 
princípios da eficiência, da razoabilidade e da economicidade, 
previstos pela Constituição da República e pela Constituição 
Estadual (Peça 335746). 136 

  
  

1.1 – Fixação dos valores das diárias em desacordo com os 
princípios da razoabilidade e da economicidade. A Lei Municipal 
nº 3.999/1998, e alterações, determina o pagamento de diárias 
integrais quando a viagem for para fora do Estado ou do país, 
independente de verificação de pernoite ou de outra circunstância, 
com seus valores multiplicados por três. Fixação de valores sem 
correspondência com a realidade dos gastos ocorridos. (Peça nº 
338736, pp. 3 a 5). 137 

 
É sabido que diárias têm caráter indenizatório, devendo, portanto, haver o 

pagamento de valores na justa medida para suportar as despesas a serem 

enfrentadas pelos viajantes, após a realização de pesquisa de preços e de 

estudos sobre o real custo dos deslocamentos, em termos de hospedagem e 

alimentação. 

Quanto à força de trabalho dos entes públicos, também se percebe ofensa 

ao princípio da economicidade, por exemplo, nas hipóteses em que há o 

pagamento de contraprestações por serviços realizados a menor e nos casos de 

desvio de função: 

 

                                              
136 Processo de Contas de Gestão nº 000838-0200/15-0 (2017). 
137 Processo de Contas de Gestão nº 002523-0200/15-5 (2017). 
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Analisando os documentos carreados no processo pela Equipe de 
Auditoria, constato, de fato, um menor número de trabalhadores 
em relação ao que fora ajustado no Contrato nº 38/2013. Tenho, 
assim, como configurada a falha, o que determina a imposição de 
débito (R$ 105.242,43 – item 3.1.1), em face da infringência aos 
princípios constitucionais da moralidade, eficiência, razoabilidade 
e economicidade, previstos no caput dos artigos 37 e 70 da 
Constituição da República, e no artigo 19 da Constituição Estadual 
do Rio Grande do Sul.138 
 
1.1.1 do relatório de auditoria – Sete servidores em desvio de 
função. Agentes Penitenciários exercendo atividades inerentes a 
Agente Penitenciário Administrativo. A diferença remuneratória 
entre os cargos é de aproximadamente 24%, o que implica gastos 
desnecessários. Afronta ao princípio da economicidade e à regra 
do concurso público (fls. 187 a 189).139 

 

Outrossim, há situações em que uma gestão ineficiente acaba por gerar 

desperdícios e, portanto, violação ao princípio em foco, a saber: 
 
O item 8.4.1 aponta a incidência de correções monetárias, multa e 
juros (encargos financeiros) pelo pagamento em atraso das 
faturas de energia elétrica. Apontou a Auditoria, ausência de 
efetivo planejamento necessário para reduzir ao mínimo eventuais 
insuficiências de tesouraria e ilegitimidade da respectiva despesa. 
Art. 48, “b”, da Lei Nacional nº 4.320 de 1964. Violação aos 
princípios da razoabilidade e da economicidade (artigo 37 da CF e 
artigo 19 da CE/RS). Os totais de encargos financeiros pagos pelo 
Município em razão do atraso somam R$ 9.131,56 no período 
auditado. (fls. 976/979-PO).140  
 
5.2. Ações e Serviços Públicos de Saúde. Gestão ineficiente de 
estoques e em compras de medicamentos. A Auditada 
disponibilizou os relatórios solicitados a partir dos quais foi 
verificada a existência de estoques de medicamentos muito acima 
do necessário. A análise amostral dos estoques de medicamentos 
com posição em 31-12-2015, como ponto de partida para se 
avaliar a necessidade de aquisições durante o exercício de 2016, 
revelou situações em que o tempo de estoque para o suprimento 
da demanda era muito superior a um exercício financeiro. 
Violação dos princípios da eficiência, economicidade 
e razoabilidade, estabelecidos pelo caput do artigo 37 da 
Constituição Federal e artigo 19 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul (pp. 66/73 da peça 0643292). 141 

  

                                              
138 Processo de Contas de Gestão nº 002627-0200/14-6 (2016).  
139 Processo de Contas de Gestão nº 000850-0200/16-0 (2018).  
140 Recurso de Embargos nº 009986-0200/17-4 (2018).  
141 Processo de Contas de Gestão nº 002802-0200/16-1 (2019).  
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Ainda sobre o artigo 19 da Constituição Estadual, convém também 

destacar a referência ao princípio da motivação, pelo qual o gestor público deve 

explicitar as razões do ato praticado, quando a lei assim exigir. 

Miragem & Zimmer Júnior (2010) observam que a revelação do motivo 

deve ser esclarecedora, admitindo-se que esta consista em uma declaração de 

concordância a fundamentos de anteriores pareceres ou de outras manifestações 

de vontade da Administração, desde que escritos, para que assim possam 

concretamente se incorporar ao ato administrativo. 

O princípio adquire especial relevância quando se trata de licitações, cujo 

regramento, embora estabeleça a vinculação do administrador em relação a 

diversos procedimentos, também abre margem para que este atue com 

discricionariedade, justificando, sempre, as escolhas realizadas. A propósito do 

tema, o seguinte apontamento:  
 
2.12.4 – Infringência do princípio da motivação dos atos 
administrativos diante da inexistência ou não anexação de 
documentação formal a justificar a realização dos Pregões 
Eletrônicos nºs 01, 054 e 076/2010. Os expedientes iniciaram 
apenas com as respectivas ordens de compra, sem manifestação 
prévia do setor solicitante. Infringência do artigo 19 da 
Constituição Estadual.142 

 
Assim, reforçando normas implícitas e explícitas da Constituição da 

República, a Carta rio-grandense positiva importantes princípios relacionados à 

gestão pública, reforçando a necessidade de o administrador de Poderes, órgãos 

e entidades pautarem suas condutas pela legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade, legitimidade, participação, razoabilidade, 

economicidade, motivação. 

 

5. DEFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

Conforme estabelece o artigo 23, inciso XI, da Lei Maior, é competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios registrar, 

acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

                                              
142 Processo de Contas nº 3829-0200/11-0 (2016). 
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recursos hídricos e minerais em seus territórios. Em sintonia com o referido 

dispositivo, a Constituição Estadual, em seu artigo 171, dispõe: 

 
Art. 171. Fica instituído o sistema estadual de recursos hídricos, 
integrado ao sistema nacional de gerenciamento desses recursos, 
adotando as bacias hidrográficas como unidades básicas de 
planejamento e gestão, observados os aspectos de uso e 
ocupação do solo, com vista a promover:  
I - a melhoria de qualidade dos recursos hídricos do Estado; 
II - o regular abastecimento de água às populações urbanas e 
rurais, às indústrias e aos estabelecimentos agrícolas. 
(...) 

 

Assim, sendo comum aos entes federativos a competência de proteger o 

meio ambiente e fiscalizar a exploração de recursos hídricos, a Carta Estadual 

previu a instituição do sistema estadual de recursos hídricos, estabelecendo 

diretrizes para o referido controle. Sobre a matéria, o seguinte apontamento: 
 

1.2 do Relatório de Auditoria do TCE – deficiências no 
gerenciamento dos recursos hídricos. Inobservância ao artigo 171 
da Constituição Estadual, à Lei Estadual nº 10.350/1994 e ao 
princípio da eficiência administrativa, de natureza constitucional 
(fls. 344 a 348).143 

 

No referido caso, verificou-se que ainda não havia sido integralmente 

implantada a estrutura necessária ao planejamento e à gestão do uso da água no 

Rio Grande do Sul. As deficiências identificadas diziam respeito à diminuição do 

quantitativo de outorgas de direito de uso da água, o que se reputou, em parte, ao 

baixo número de técnicos lotados no Departamento de Recursos Hídricos e à 

ausência de cobrança pelo seu uso, prevista no artigo 40 da Lei Estadual nº 

10.350/1994. 

  
6. OBSTRUÇÃO ÀS ATIVIDADES DO CONTROLE EXTERNO 

 
Os artigos 70 e 71 da Constituição Estadual versam sobre as competências 

dos Tribunais de Contas e têm servido de fundamento para inúmeros 

apontamentos realizados por seu Corpo Técnico. De acordo com os referidos 

dispositivos: 
                                              
143Processo de Contas de Gestão nº 007702-0200/14-3 (2016). 
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Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, e de quaisquer entidades 
constituídas ou mantidas pelo Estado, quanto à legalidade, 
legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, 
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle 
externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos 
Poderes, observado o disposto nos arts. 70 a 75 da Constituição 
Federal.  
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica 
ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos pelos quais o Estado responda, 
ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 
 
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, 
será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual 
compete, além das atribuições previstas nos arts. 71 e 96 da 
Constituição Federal, adaptados ao Estado, emitir parecer prévio 
sobre as contas que os Prefeitos Municipais devem prestar 
anualmente. 
§ 1.º Os contratos de locação de prédios e de serviços firmados 
entre quaisquer das entidades referidas no artigo anterior e 
fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial de 
servidores deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas, que 
também avaliará os valores neles estabelecidos.  
§ 2.º O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação, 
cabendo-lhe requisitar e examinar, diretamente ou através de seu 
corpo técnico, a qualquer tempo, todos os elementos necessários 
ao exercício de suas atribuições. 
§ 3.º Não poderá ser negada qualquer informação, a pretexto de 
sigilo, ao Tribunal de Contas.  
§ 4.º A Mesa ou as comissões da Assembleia Legislativa poderão 
requisitar, em caráter reservado, informações sobre inspeções 
realizadas pelo Tribunal de Contas, ainda que as conclusões não 
tenham sido julgadas ou aprovadas. 
§ 5.º Compete ao Tribunal de Contas avaliar a eficiência e eficácia 
dos sistemas de controle interno dos órgãos e entidades por ele 
fiscalizados.  

 

O não atendimento às requisições da Unidade Técnica do TCE-RS e o 

descumprimento a decisões da mesma Casa estão entre as principais 

irregularidades verificadas: 

 
1.2 – Não atendimento a requisições de documentos ou 
informações da auditoria. Infringência ao disposto nos artigos 31, 
70 e 71 da Constituição da República e 70 e 71 da Constituição 



 

 
242 

 

 

Estadual, bem como ao artigo 33, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 
11.424/2000 (Peça 328254).144 
   
3.4 – Ausência de encaminhamento de atos de concessão de 
aposentadoria relativos a dez servidores, para fins de registro 
junto ao TCE-RS. Descumprimento do disposto nas Resoluções 
TCE-RS nºs 688/2004 e 988/2013, bem como ao artigo 71, inciso 
III, da Constituição da República c/c o caput do artigo 71 da 
Constituição Estadual (peça nº 498018, p. 06).145 
  
3.5 – Não desconstituição de ato de aposentadoria sustado pelo 
TCE-RS nos autos do Processo nº 009-0200/13-6, com trânsito 
em julgado em 08-12-2015. Afronta ao disposto nos incisos III e X 
do artigo 71 da Constituição da República c/c o caput do artigo 71 
da Constituição do Estado. Sugestão de débito de R$ 12.149,44 
(peça nº 498018, pp. 06 e 07).146  

 

A inobservância à regra fixada no § 3º do artigo 71 (não poderá ser negada 

qualquer informação, a pretexto de sigilo, ao Tribunal de Contas) também vem 

sendo reiteradamente apontada nas contas anuais dos Governadores do Estado. 

Cabe referir, exemplificativamente, o aponte constante no parecer prévio de 2016:  
 

A SEFAZ/Subsecretaria da Receita Estadual, em nome da 
proteção do Sigilo Fiscal dos Contribuintes, permanece sem 
fornecer ao órgão de Controle Externo os valores dos impostos 
apropriados pelas empresas via renúncia fiscal (gastos 
tributários), muito embora, para estarem aptos a fruírem os 
benefícios, esses contribuintes tenham firmado Contratos e 
Termos de Ajustes onde constam direitos e deveres de ambas as 
partes – (Estado e Contribuintes).147 

 

A matéria foi judicializada, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

reforçou que o sigilo dos dados não pode ser oposto ao Tribunal de Contas 

quando tal instituição estiver exercendo seus munus constitucional do controle 

externo, a saber:  

 
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSO AOS DOCUMENTOS DA 
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. 
EXERCÍCIO DO MUNUS CONSTITUCIONAL DA 
INVESTIGAÇÃO E DO CONTROLE EXTERNO. ARTS. 71 E 129, 

                                              
144 Processo de Contas de Gestão nº 002034-0200/15-9 (2017).  
145 Processo de Contas de Gestão nº 001280-0200/16-4 (2018).  
146 Processo de Contas de Gestão nº 001280-0200/16-4 (2018).  
147 Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governador do Estado nº 19.364 (2017).  
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INCS. III, IV E VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO 
DA PUBLICIDADE. AUSENTES AS RESSALVAS DA PARTE 
FINAL DO ARTIGO 5º, INC. XXXIII, DA CARTA MAGNA. 
PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. In casu, trata-se de ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Público com base no Inquérito 
Civil nº 00829.00037/2011, que tinha como objeto original 
possíveis irregularidades na Secretaria da Fazenda do Estado do 
Rio Grande do Sul, em especial, a ausência de controle interno 
sobre a tramitação dos processos administrativos; remoções de 
servidores por critério da Administração, mediante exame 
curricular , em desacordo com as previsões da Lei Complementar 
nº 13.452/2010, e ausência de publicidade nos procedimentos de 
concessão de benefícios fiscais e insuficiente fiscalização do 
cumprimento das obrigações assumidas pelo contribuinte. 2. 
Pretensão de que o Estado do Rio Grande do Sul, através do 
órgão responsável pela gestão tributária, qual seja, a Secretaria 
Estadual da Fazenda, forneça ao Ministério Público e ao Tribunal 
de Contas todos os dados, informações e documentos 
eventualmente requisitados quando do exercício de suas funções 
constitucionais e legais, não podendo a eles ser invocada a 
exceção do sigilo. 3. Conforme já decidido por ocasião do 
julgamento do agravo de instrumento nº 70072327190 O princípio 
da publicidade é dever que se impõe à Administração, por força 
do que dispõe o art. 37 da CF, obrigando-a à ampla divulgação de 
seus atos em virtude do manejo da coisa pública. Por isso, ao 
cidadão, indistintamente, o art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição 
Federal, assegura o direito de receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou 
geral. Ora, se o acesso à informação é direito subjetivo 
assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão, com maior 
razão deve ser observado quando o pedido é formulado pelo 
Ministério Público. Como é sabido, o Ministério Público possui 
função fiscalizadora, conforme o incs. III, IV e VIII do art. 129 da 
Constituição Federal. Também os Tribunais de Contas possuem 
competência para requisitar documentos dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
Administração Direta e Indireta, conforme expressamente referido 
no art. 71 das Constituições Federal e Estadual, bem como na Lei 
Orgânica e no Regimento Interno da Corte de Contas, os quais 
também definem suas áreas de atuação. Em que pese a 
administração fazendária tenha, efetivamente, o dever de 
resguardar o sigilo dos dados fiscais dos contribuintes, tal 
obrigação não pode ser oposta ao Ministério Público e ao Tribunal 
de Contas quando estas instituições estiverem exercendo seus 
munus constitucionais da investigação ou controle externo. Neste 
passo, o acesso aos documentos requeridos ao Estado do Rio 
Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda era 
medida que se impunha, notadamente por que ausentes as 
ressalvas da parte final do artigo 5º, inc. XXXIII, da Constituição 
Federal, referentes às informações cujo sigilo é imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado . Sentença de procedência 
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mantida. APELO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA 
EM REEXAME NECESSÁRIO.148  

 

Dessa forma, conquanto o regramento do controle externo fixado pela 

Constituição Estadual deva apresentar simetria com o modelo federal, a Carta 

gaúcha exibe especificidades em sua normatização, as quais definitivamente 

contribuem para a efetivação das competências atribuídas ao Tribunal de Contas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As constituições são expressão do modelo federativo adotado pela 

Assembleia Nacional Constituinte. Respeitado o princípio da simetria, coube aos 

Estados Membros se auto-organizarem, observadas a autonomia a eles conferida 

pela Lei Maior e as suas características locais. Não foi diferente no Rio Grande do 

Sul, que, por meio de sua Carta, o Estado normatizou sua organização e fixou 

regras próprias visando à boa gestão da coisa pública, como é o caso do princípio 

da motivação dos atos administrativos e o da economicidade.  

E, partindo da visão já plasmada na Constituição da República, o 

Constituinte gaúcho atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado competências e 

prerrogativas, vocacionadas a contribuir para a satisfação do interesse social. De 

fato, sua atuação, seja através de atividades de orientação, seja por meio de atos 

de fiscalização e repreensão, auxilia na gestão dos recursos públicos e, 

consequentemente, na concretização de direitos, sobretudo os transindividuais.  

O TCE-RS não se omite de tal tarefa e se utiliza diuturnamente de suas 

competências para fiscalizar a atuação de Poderes, órgãos e entidades, 

verificando se os atos por eles praticados respeitam a moldura fixada pelo 

ordenamento. Nesse contexto, a Constituição Estadual é frequentemente utilizada 

como parâmetro, do que se extrai, de um lado, a importância da Carta e, de outro, 

a contribuição da Corte de Contas para torná-la mais forte e eficaz. Trata-se de 

enaltecer o pacto federativo, visando sempre, conforme já se registrou, ao bem de 

todos, um dos objetivos fundamentais da República (art. 3º da Constituição da 

República).  

 

                                              
148 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70077204493 (2018).  
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Resumo: Neste estudo defende-se a importância da dimensão 
ambiental/ecológica da sustentabilidade, como dever e princípio constitucional 
previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual do Rio Grande do 
Sul. Nesse contexto, a atuação das Cortes de Contas recebe destaque, com 
possibilidade de controlar a qualidade da decisão política, que não poderá 
apenas visar a demandas de curto prazo, mas também tutelar a solidariedade 
intergeracional assentada no princípio de curadoria das gerações futuras. 
Destaca-se a necessidade de definição de critérios ecológicos em todos os 
níveis de planejamento político, social e econômico (art. 251, inc. VIII, da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul) e da adoção e ampliação de 
formas alternativas renováveis de energia (art. 251, inc. XIV, da CE/RS). 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Cada instituição e cada cidadão têm de agir com a máxima urgência 

diante da crise ambiental que se avoluma, considerando o dever de tutela 

ambiental estabelecido no artigo 225 da Constituição da República Federativa do 

Brasil (CRFB), ou seja, o dever fundamental de sustentabilidade (com destaque à 

dimensão ambiental). A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, em um viés 

de simetria, no art. 250, em seu parágrafo primeiro, estabelece que a tutela do 

meio ambiente deverá ser exercida por todos os órgãos do Estado, deixando 

ainda mais clara a responsabilidade compartilhada por todos no art. 251, ao impor 

“ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-

lo para as presentes e futuras gerações”. Pelo que se depreende, também elucida 

a cautela pelas futuras gerações, ou seja, a solidariedade intergeracional.  

O constituinte gaúcho não se descuidou do caráter pedagógico e 

preventivo a ser desenvolvido nas questões ambientais ao referir no inc. IV do art. 

251 a promoção de conscientização pública para a proteção do meio ambiente e 

no inc. VIII a importância de definição de critérios ecológicos em todos os níveis 

de planejamento político, social e econômico.  

No que tange ao enfoque central deste estudo - eficiência energética e 

medidas nesta área para redução de gases de efeito estufa na atmosfera -, o 

legislador estadual foi bem mais minucioso ao inserir o inc. XIV no art. 251, 

mediante a Emenda Constitucional n.º 43, de 10/05/2004, determinando a adoção 

de formas alternativas renováveis de energia como uma das diretrizes do dever 

de sustentabilidade.  

Nesse contexto, serão abordadas as possibilidades de atuação dos 

Tribunais de Contas no controle de sustentabilidade (com destaque à dimensão 

ambiental) e a ação por meio de medidas pedagógicas e preventivas em prol de 

uma crescente eficiência energética, tendo em mente o potencial de recursos 

naturais renováveis que o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul detêm, sem 

descuidar-se de medidas de eficiência energética no sentido de mudanças de 

paradigmas tanto na sua produção, fontes alternativas, redução de consumo, na 
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definição de novas prioridades, novos comportamentos e atitudes e questões 

atinentes ao zelo com o ciclo de vida dos produtos. 

Como afirmado em outros estudos (Cunda, 2017), na atual “crise” 

econômico-financeira, escassez de recursos, necessidade de estancar a 

corrupção, imposição de análise do comprometimento de direitos fundamentais 

sob o manto da reserva do possível149 ou inevitabilidade do controle da redução 

simplista de investimentos em serviços públicos essenciais150, defender a atuação 

dos Tribunais de Contas no controle da gestão ambiental consiste em tarefa 

complexa e acarreta dúvidas e questionamentos acerca de como poderiam as 

Cortes de Contas atuar especificamente na ampliação da eficiência energética em 

seus variados aspectos e desdobramentos. A rigor, entretanto, a missão 

constitucional dos órgãos de controle na fiscalização do dever de tutela do meio 

ambiente (a que os gestores públicos estão vinculados) consiste em um dever 

constitucional institucional. Ao mesmo tempo, a abordagem a ser desenvolvida 

estará centrada no dever fundamental de tutela dos recursos naturais ao qual 

todo cidadão está vinculado, e, por consequência, deverá assumir sua parcela de 

responsabilidade e de atuação.151 

Se há formas, mesmo que de alta complexidade, de contornar o 

orçamento ineficiente, a insustentabilidade financeira, ou alternativas para coibir a 

corrupção e a dívida pública, quanto à dimensão ambiental da sustentabilidade, 

“não há Planeta B”152 o que justifica a urgência no debate que se propõe.  

Tal como afirma Soromenho-Marques (2016), há certa exaustão quanto 

ao termo “crise”, e a crise ambiental “é a única crise verdadeiramente planetária”, 

ao afetar indiscriminadamente todas as zonas da Terra. Para o autor, há três 
                                              
149Sobre “reservas à reserva do possível” remete-se aos seguintes estudos mais aprofundados sobre o tema: 
Cunda (2011; 2010). A expressão “reservas à reserva do possível” é da autoria e consta na seguinte obra: 
Freitas (2012, p. 307). 
 
150  Especificamente a respeito da dimensão fiscal da sustentabilidade, comentários sobre a necessidade de 
fiscalização das diretrizes trazidas pela Emenda Constitucional nº 93, de 8/9/2016, visando à desvinculação 
de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
para que não comprometam a eficácia de direitos fundamentais, e a necessária cautela na aplicação e 
fiscalização da Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016, que institui o Novo Regime Fiscal no âmbito dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, vide Cunda (2017, p.145).  
 
151  Sobre um sistema de “responsabilidade partilhada” entre Administração Pública e cidadãos pela boa 
efetivação dos direitos fundamentais vide Cunda (2013). 
 
152 Considerações sobre não haver “Planeta B” para as próximas gerações em abordagem sobre a 
“Responsabilidade intergeracional e direito ao (ou dever de?) não uso dos recursos naturais”, vide Gomes 
(2016, p. 75-99). 
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características que distinguem e denotam a sua gravidade: a universalidade, a 

transtemporalidade e a irreversibilidade (sua característica mais dramática). 

Gomes (2016), ao referir as características da “verdadeira crise”, menciona que na 

última década, no mês de agosto, começa-se a “viver em sobrecapacidade”, o 

que significa que seria preciso 1,5 Terra/ano (média) ou 4 Terras/ano (levando-se 

em consideração a pegada ecológica de um cidadão dos EUA) para satisfação 

das demandas humanas. 

Nas linhas a seguir abordar-se-á a importância da atuação dos Tribunais 

de Contas na tutela da efetividade dos direitos e deveres fundamentais, com 

destaque ao zelo pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, mediante um 

efetivo controle de sustentabilidade indutor de políticas públicas por uma maior 

eficiência energética, mediante monitoramento da tomada de decisões nas 

escolhas das matrizes energéticas, medidas pedagógicas, diretrizes de incentivo 

mediante a isenção de impostos na aquisição de bens e serviços com potencial 

de eficácia em termos de energia, monitoramento da previsão de energias 

renováveis e medidas de modificação do paradigma de prioridade do transporte 

individual por automóvel, para a mobilidade ativa e a ênfase dos transportes 

coletivos e de massa153, tanto nos Planos Diretores dos Municípios154 como nos 

Planos de Mobilidade Urbana155, regulamentação da obrigatoriedade da 

ampliação de eficiência energética nos prédios públicos, dentre outras medidas a 

serem sugeridas e já constantes em medidas adotadas pelo Tribunal de Contas 

da União e que necessitam ser replicadas pelas demais Cortes de Contas deste 

país.  

 

 

                                              
153“É agora o setor dos transportes aquele que merece particular atenção, já que é neste setor que se 
concentra o maior peso das importações de petróleo e no qual não se têm ainda sentido resultados muito 
significativos em matéria de eficiência energética. Será assim na área da auditoria em eficiência energética, 
promoção dos transportes coletivos, renovação da frota automóvel através da promoção do veículo elétrico e 
dos biocombustíveis que podem vir a serem implementadas, num futuro próximo, as medidas com impacto 
mais significativo em termos de eficiência energética”. Em O Direito da Energia em Portugal: cinco questões 
sobre o “estado da arte”: Disponível em https://www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/2016/Artigo_VC_-
_ICJP_-_O_Direito_da_Energia_em_Portugal_-_cinco_questoes_sobre_o_estado_da_arte_-2016-.pdf. 
Acesso em janeiro de 2019. 
 
154 Ver Constituição Federal, art. 182, parágrafo 1ᵒ, e Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10-5-2001. 
 
155 Conforme diversos dispositivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 12.587, de 03-01-12. 
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2. A ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS EM UM ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO NA TUTELA DA EFETIVIDADE DOS 
DIREITOS/DEVERES FUNDAMENTAIS SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ESTADUAL  

 
Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (artigo 15) 

ficou consignado o direito de solicitar prestação de contas aos gestores públicos. 

No Brasil, a instituição do Tribunal de Contas foi criada pelo Decreto nº 996-A (de 

24/2/1891) e já constava prevista na primeira Constituição da República, em 1891 

(artigo 89), como entidade responsável pela fiscalização das receitas e despesas 

públicas.  

Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, os Tribunais 

de Contas receberam previsão nos artigos 70 e seguintes, e são dotados de 

independência e garantias equiparadas ao Poder Judiciário. No transcorrer de sua 

existência, constata-se que em momentos de autoritarismo ficaram mais restritas 

suas atribuições. Na estrutura brasileira, as missões constitucionais devem ser 

visualizadas conjuntamente com o dever constitucional de sustentabilidade, 

mediante a leitura conjunta dos referidos dispositivos constitucionais com os 

artigos 225; 170, inciso VI;  e artigo 3º, todos da  Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Explicitamente a Carta Constitucional do Brasil prevê a possibilidade de 

realização de inspeções, auditorias, assinar prazo para que o órgão ou entidade 

adote as providências necessárias para o cumprimento da lei (CRFB, artigo 71, 

inc. IX). Nesse contexto, os Tribunais de Contas deverão também realizar o 

controle de sustentabilidade156 (da gestão ambiental em conjunto com as demais 

dimensões).157 

Nos parâmetros constitucionais, há previsão de competência, no sentido 

de dever constitucional, aos Tribunais de Contas para fiscalização, de maneira a 

concretizar políticas públicas na tutela do meio ambiente e outros direitos 

                                              
156 Vide também: Cunda (2016).  
 
157  Dimensões detalhadas no capítulo 2 do seguinte estudo: Cunda (2016, p. 100).  
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fundamentais (v.g. saúde e educação)158. Além dos dispositivos constitucionais 

acima referidos, cumpre destacar a necessária leitura do artigo 71 (com destaque 

também dos incisos, IV, VIII, IX e X)159, com os parâmetros trazidos no artigo 225, 

todos da Constituição da República Federativa do Brasil. Somente haverá 

eficiente gestão operacional e patrimonial quando forem levadas em 

considerações as dimensões da sustentabilidade. Na mesma linha, a Constituição 

Estadual do Estado do Rio Grande do Sul nos seus artigos sobre Controle 

Externo - 70, 71, notadamente o seu parágrafo 2ᵒ, e 72- a serem examinados em 

conjunto com os artigos sobre o meio ambiente, 250 e 251, destacadamente o 

seu inciso XIV, define o dever constitucional de fiscalização e concretização de 

políticas públicas na tutela do meio ambiente e outros direitos fundamentais pelos 

Tribunais de Contas.  

Feita uma rápida abordagem sobre a atuação das Cortes de Contas na 

tutela da efetividade dos direitos/deveres fundamentais, no tópico a seguir será 

mencionado o que se entende por sustentabilidade multidimensional (dimensões 

ecológica/ambiental, social, econômica, fiscal, jurídico-política e ética) e a 

necessária primazia às dimensões ambiental e ecológica da sustentabilidade no 

âmbito do controle de sustentabilidade pelos Tribunais de Contas. 

 

3. CONTROLE DE SUSTENTABILIDADE MULTIDIMENSIONAL PELOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS 

 
O princípio da sustentabilidade tem como características a estatura 

constitucional (artigos 3º; 225; 170, IV, todos da Constituição da República 

Federativa do Brasil e arts. 250 e ss. da Constituição Estadual do Rio Grande do 

Sul) e ser de eficácia direta e imediata160 a ensejar controle sistemático (tarefa a 

ser exercida nos controles externo, interno, social e realizado pelo Poder 

Judiciário e Ministério Público).  
                                              
158 Sobre o tema, abordagem desenvolvida mais especificamente: Cunda (2013). 
 
159 Vide também: Mendonça (2011).  
 
160  Considerações quanto ao direito/dever fundamental à sustentabilidade são detalhadas nos seguintes 
estudos: Cunda (2016; 2013; 2011).  
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No presente estudo, utiliza-se a terminologia “sustentabilidade”, no sentido 

amplo (sustentabilidade multidimensional)161 e no sentido estrito (sustentabilidade 

ecológica), ambas com status constitucional.  

Antes da abordagem central deste estudo – sustentabilidade, eficiência 

energética e medidas correlatas de redução de CO2 na atmosfera –, serão 

tecidas considerações gerais quanto ao princípio e dever constitucional da 

sustentabilidade. O princípio em estudo redefine o papel e as funções do Estado, 

agregando uma missão de curadoria (Bosselmann, 2015) tanto ao Estado 

(administração e órgãos de controle – controles interno e externo), como à 

sociedade (v.g. mediante o controle social, consumo sustentável e mudança de 

paradigmas quanto ao transporte individual motorizado)162. Mais recentemente 

desenvolve-se uma nova dimensão de solidariedade,163 em sede específica e 

inicialmente ambiental – a solidariedade intergeracional –, que está interligada e 

se confunde, de certo modo, com a sustentabilidade (outro postulado do Direito 

Internacional do Ambiente). De fato, “se a preocupação dos defensores do 

princípio da solidariedade intergeracional (intergenerational equity)164 é assegurar 

o aproveitamento racional dos recursos ambientais, de forma a que as gerações 

futuras também possam deles tirar proveito, então a coincidência entre ambas as 

noções é grande” (Gomes, 2007). Na Constituição da República Federativa do 

Brasil, o princípio da solidariedade entre gerações está previsto no caput do artigo 

225, em conjunto com o artigo 170, VI, que consubstancia o princípio da 

sustentabilidade.165 Na Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, o 

dever de sustentabilidade encontra-se centralmente previsto nos artigos 250 e 
                                              
161 Terminologia proposta pelo seguinte autor: Freitas (2016). 
162  Sobre o tema vide: Gomes (2014). 
 
163  Sobre a noção de solidariedade sob a ótica do Direito Administrativo e positivação da solidariedade no 
âmbito do Direito Público ver: Real Ferrer (2003).   
 
164  Tendo como referencial teórico: Brown Weiss (1989) e a versão traduzida para o espanhol: Brown Weiss 
(1999).   
 
165  Também previstos em várias outras Cartas Constitucionais, como na Constituição da República de 
Portugal, constando no artigo 66º/2/d. Paralelamente, o dever de sustentabilidade quanto à dimensão 
ambiental encontra-se modelado no artigo 20a da Lei Fundamental da Alemanha, que prevê a proteção 
ambiental como tarefa ou objetivo estatal de proteção ambiental, de maneira a vincular os Poderes Públicos 
(sem, contudo, prever uma dimensão subjetiva, ou um direito fundamental ao ambiente). Na Espanha, o 
direito ao ambiente consta previsto no art. 45 da Constituição, de 1978 (junto aos princípios destinados à 
política social e econômica). Para um apanhado mais completo “No plano do Direito Constitucional 
comparado”, com ponderações críticas quanto ao princípio, vide também: Gomes (2016, p. 137-158). E 
ainda: Cunda (2016, p. 16).  
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251, assim como há previsão explícita da solidariedade intergeracional no “caput” 

do artigo 251 mediante a imposição do dever de defesa, preservação e 

restauração do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e 

futuras gerações.  

Freitas (2012) sustenta o “dever improtelável166, incorporado por norma 

geral inclusiva (CF, art. 5º, parágrafo 2º), de adotar a diretriz vinculante da 

sustentabilidade.” Tanto os gestores públicos, como os órgãos de controle, assim 

como a sociedade deverão tomar consciência do referido “dever de 

sustentabilidade”, postulado constitucional e constante em inúmeros documentos 

internacionais. 

Entende-se por sustentabilidade o dever constitucional e fundamental que 

objetiva tutelar direitos fundamentais (com destaque ao ambiente ecologicamente 

equilibrado e aos direitos fundamentais sociais), também princípio instrumento a 

dar-lhes efetividade, ou seja, princípio que vincula o Estado (e suas instituições) e 

a sociedade, mediante responsabilidade partilhada, e redesenha as funções 

estatais, que deverão ser planejadas não apenas para atender demandas de 

curto prazo, mas também providenciar a tutela das futuras gerações.167 Pretende-

se com o referido conceito abordar as duas noções de sustentabilidade: sentido 

amplo, englobando as dimensões ambiental, social, ética, fiscal, econômica e 

jurídico-política (Freitas, 2016 & Sachs, 2008) e sentido mais específico, 

denominado por Bosselmann (2012) como sustentabilidade forte, que, em regra, 

dá primazia à dimensão ecológica (interligada ao dever fundamental de tutela ao 

ambiente natural ecologicamente equilibrado).168  

O controle sistemático da sustentabilidade multidimensional a ser exercido 

pelas Cortes de Contas deverá tutelar a própria qualidade de vida (dignidade 

humana) e dos direitos fundamentais para além do ambiente equilibrado, como o 

direito à saúde, à educação e à previdência social169 (que também requerem 

                                              
166  Cumpre questionar qual a natureza desse dever, se dever fundamental, dever legal, dever constitucional 
ou de outra natureza?  Entende-se que para além de um dever constitucional e legal é também um dever 
fundamental. Tema a ser retomado na análise dos princípios correlatos e ajustes terminológicos.  
167 Conceito desenvolvido nos seguintes estudos: Cunda (2016, p. 32) e Cunda (2017).  
 
168 Quanto à natureza de direito e também dever, vide: Medeiros (2004). Quanto ao “ambiente como bem 
jurídico”, enquanto direito e dever e tutela em sentido objetivo e subjetivo, vide também: Saraiva (2009, p. 
195). E ainda: Antunes (p.645).  
 
169 Sobre a temática e a atuação das Cortes de Contas, vide: Lima & Sarquis (2016). 
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políticas públicas planejadas em longo prazo). Concomitantemente, em sua 

essência, a sustentabilidade, como sinônimo da manutenção da integridade dos 

sistemas ecológicos, deverá ser objeto de controle frequente pelos Tribunais de 

Contas na análise da gestão ambiental (inserida na noção de good 

governance).170 

Nesse contexto, a fiscalização a ser desempenhada pelos Tribunais de 

Contas deverá ser abrangente, considerando-se a eficácia negativa do princípio 

da sustentabilidade, abarcando a própria discricionariedade, denominada por 

Freitas (2016) de “discricionariedade vinculada”. 

No que se refere à abrangência dos objetos protegidos no princípio (e sua 

volatilidade),171 a delimitação das dimensões (quando em voga o sentido amplo 

de sustentabilidade) e o destaque da visualização da sustentabilidade no sentido 

estrito (com foco no direito/dever ao ambiente) acabam por suavizar a amplitude e 

esvaziamento do conceito de sustentabilidade.  

Na concepção ampla do princípio da sustentabilidade (denominada nesta 

investigação de sustentabilidade multidimensional),172 o papel de curadoria do 

Estado e da sociedade é mais abrangente e está interligado a uma amplitude de 

direitos fundamentais. Na fiscalização das várias dimensões da sustentabilidade 

(fiscal, social, econômica, ética, político/jurídica), a incluir com primazia as 

dimensões ecológica e ambiental, os Tribunais de Contas deverão controlar até 

mesmo o “controlador”, mediante sintonia do controle externo e interno.173 

De maneira a contornar a complexidade de implementação da 

solidariedade intergeracional, é importante que se registre a essencialidade de 

trazer os interesses futuros à ponderação na tomada de decisões com ênfase na 
                                                                                                                                         
 
170 Cumpre lembrar que na Declaração de Nova Deli o princípio da good governance consta como um dos 
princípios interligados. Acerca do direito fundamental à boa administração vide: Freitas (2014). Sobre a 
visualização sob a ótica de “dever fundamental à boa administração”, vide Falzone (1953) e Cunda (2013).  
171 Gomes (2016, p. 27) refere que a “volatilidade do princípio do desenvolvimento sustentado, o relativismo 
geográfico da efectividade da protecção do ambiente, aliados a uma posição jurídica intensamente permeável 
ao conceito metamorfoseante de qualidade de vida põem em causa a seriedade da proclamação de um 
direito ao ambiente”.  
 
172 Com amparo na ideia sustentada por Freitas (2012). 
 
173 Como, por exemplo, a atuação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), responsável pela 
fiscalização das barragens do país, constada pelo Tribunal de Contas da União como "frágil e deficiente", não 
sendo suficiente, deste modo, para impedir a tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Samarco, 
em Mariana (MG) e a recente dramática repetição com o rompimento da Barragem no Município de 
Brumadinho. Controle direto da gestão ambiental (medidas adotadas pelas Prefeituras e Governo Estadual e 
Federal). 

http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/
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política de Estado, na defesa de direitos fundamentais intertemporais, e não 

apenas em políticas de governo. 

Nessa linha, o papel de tutela das decisões administrativas, mais de 

Estado do que temporárias e de governo, e o papel de provedor da equidade 

intergeracional ou da sustentabilidade, no Brasil, poderiam ser assumidos por 

várias instituições, como pelos Tribunais de Contas, Ministério Público e 

Advogados Públicos (de “Estado”), com ênfase no dever de prevenir, mais que no 

dever de reparação; assim, em simultâneo, mediante tutela da responsabilidade 

intrageracional pela “ponderação imparcial do interesse ambiental e na inclusão 

desta no processo decisório” (Gomes, 2016). 

Como será abordado a seguir, os Tribunais de Contas, ao realizarem o 

controle de sustentabilidade ecológica,174 com amparo no marco legal que dá 

suporte ao artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, deverão 

averiguar a efetividade das diretrizes estabelecidas nas leis infraconstitucionais, 

em especial as que tutelam a noção de “meio ambiente natural”. E ainda, 

adotando-se uma noção mais ampla de ambiente, deverão estar inseridas no 

controle de sustentabilidade ambiental175 questões relacionadas ao “meio 

ambiente urbano”, temáticas abordadas a seguir.  

 

4. DIMENSÃO AMBIENTAL E/OU ECOLÓGICA DA SUSTENTABILIDADE E 
SUA PREVISÃO AMPLIADA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

 
Conforme ajuste terminológico realizado anteriormente, o sentido mais 

estrito de sustentabilidade, com primazia dos interesses ecossistêmicos, 

denomina-se dimensão ecológica da sustentabilidade. Já a visualização mais 

abrangente é tratada como sustentabilidade multidimensional.  

                                              
174   No controle de sustentabilidade ecológica, pelo que se demonstrou, deverá receber destaque o controle 
da tutela do “meio ambiente natural”. 
 
175 Em um sentido mais amplo que o “controle de sustentabilidade ecológica” (destinado a averiguar 
especificamente questões relacionadas ao meio ambiente natural), porém não tão amplo quanto ao controle 
de sustentabilidade (que abarca as demais dimensões).  
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Independentemente da terminologia que se utilize, entende-se que ao se 

salvaguardar a dimensão ecológica contribui-se igualmente para a 

sustentabilidade multidimensional (Gomes, 2016).  

Nessa linha, encontram-se várias manifestações doutrinárias, como a de 

Bosselmann (2012) que afirma que “o conceito de desenvolvimento sustentável 

apenas é significativo quando relacionado com a ideia central de sustentabilidade 

ecológica.” Gomes (2016), ancorada na análise do artigo 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil e no artigo 66º/2/d da Constituição Portuguesa, 

sustenta que ao garantir a durabilidade dos bens ambientais e o equilíbrio dos 

ecossistemas terrestres salvaguarda-se a sustentabilidade ecológica e contribui-

se igualmente para a sustentabilidade ambiental. 

Carlowitz (2000), apontado como um dos criadores do termo 

sustentabilidade, percebia as condições ecológicas como determinantes para 

todas as atividades humanas, não se referindo apenas às demandas econômicas 

em face da sustentabilidade ecológica, ressaltando também as preocupações 

sociais (com a ética fincada na justiça social) como parte da sustentabilidade 

ecológica. Sua obra precursora demonstra apelo pela responsabilidade com as 

gerações futuras. 

Assim, pelo afirmado até o momento, é essencial o cumprimento do dever 

de tutela ao meio ambiente (sentido amplo), razão pela qual é necessária a mais 

urgente visualização da sustentabilidade pelos Tribunais de Contas com enfoque 

especial na dimensão ecológica (ambiental).  

Gomes Canotilho (2006) subdivide a sustentabilidade em: i) 

sustentabilidade ambiental (sentido mais amplo, lastreado na ideia de 

aproveitamento de recursos naturais para geração de riqueza e bem-estar com 

condicionamentos crescentes); e, ii) sustentabilidade ecológica (sentido estrito, 

com objetivo de gestão dos bens ambientais naturais, com interesses 

ecossistêmicos, com valor intrínseco e independente do seu valor de uso ou de 

mercado). 

Diante das considerações apresentadas, entende-se por dimensão 

ecológica da sustentabilidade a que predominantemente dá primazia ao interesse 

ecossistêmico, de maneira a visualizar a sustentabilidade como um objetivo 

centrado na gestão dos “bens ambientais naturais” com valor intrínseco e 
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independentemente do seu valor de uso ou de mercado. Essa delimitação da 

dimensão da sustentabilidade é inspirada nas considerações de Gomes (2016) 

que muito bem sintetiza que a sustentabilidade, por si só, se assenta em duas 

premissas: “i) assegurar mecanismos de compensar no futuro, as perdas do 

presente; ii) trazer os interesses futuros à ponderação da tomada de decisões no 

presente.” 

Por consequência, no controle de sustentabilidade ecológica, deverá 

receber destaque o controle da tutela do “meio ambiente natural”. Conjuntamente, 

adotando-se uma noção mais ampla de ambiente, também deverão estar 

inseridas no controle de sustentabilidade ambiental176 questões atinentes ao 

“meio ambiente urbano” (Lei nº 10.257, de 2001, e Lei nº 13.089, de 2015, 

Estatutos da Cidade e da Metrópole, Lei nº 12.587, de 2012, Política Nacional de 

Mobilidade Urbana dentre outros diplomas específicos).177 

No transcorrer desta pesquisa afirma-se a primazia “em tese” da 

dimensão ecológica/ambiental, considerando-se primordial a análise de cada caso 

concreto a ser realizada tanto pelo Administrador como pelos Tribunais de Contas 

no exercício do controle de sustentabilidade. Dito com outras palavras, como 

regra geral a essência da sustentabilidade encontra-se abarcada pela dimensão 

ecológica. 

No âmbito nacional, o artigo 225 da Constituição da República Federativa 

do Brasil também traz várias diretrizes atinentes à concepção original de 

sustentabilidade, ou seja, sua dimensão ecológica, assim como prevê 

explicitamente a solidariedade (ou equidade) intergeracional. O Capítulo 

destinado ao “Meio Ambiente” estabelece, no artigo referido, o dever de defesa e 

preservação do ambiente às presentes e futuras gerações, estabelecendo como 

destinatários desse dever constitucional o Poder Público e a sociedade, mediante 

responsabilidade compartilhada.  O parágrafo primeiro do art. 225 estabelece, em 

seus sete incisos, diretrizes visando à efetividade do dever de tutela ao ambiente, 

de maneira a preservar e restaurar os processos ecológicos de manejo ecológico 
                                              
176 Em um sentido mais amplo que o “controle de sustentabilidade ecológica” (destinado a averiguar 
especificamente questões relacionadas ao meio ambiente natural), porém não tão amplo quanto ao controle 
de sustentabilidade multidimensional (que abarca as demais dimensões).  
 
177Cumpre esclarecer que no presente estudo, em regra, utiliza-se o termo sustentabilidade ecológica como 
sinônimo de ambiental, no sentido estrito e atrelados ao meio ambiente, todavia, a rigor, em uma terminologia 
mais precisa, adotada em outras pesquisas, há distinção, como acima referido. 
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das espécies e ecossistemas, patrimônio genético, determinação de áreas a 

serem protegidas, estudo prévio de impacto ambiental, controle da poluição e 

proteção do solo, das águas, da fauna e da flora.  

No âmbito estadual, conforme previsão na Constituição Estadual do 

Estado do Rio Grande do Sul, tal como referido na abertura do presente estudo, 

há previsão explicita de responsabilidade compartilhada no “caput” do art. 251 e 

nos dezesseis incisos do mencionado artigo há dispositivos tanto de tutela à 

dimensão ecológica assim como na defesa da dimensão ambiental (sentido mais 

ampliado do conceito de meio ambiente).   

Reconhecer o “valor intrínseco e não meramente instrumental atribuído ao 

ser humano” não impede o reconhecimento deste mesmo valor intrínseco “quanto 

a outras formas de vida não humana, ou seja, à própria Natureza em si”, com 

amparo no que Sarlet & Fensterseifer (2014) denominam de “antropocentrismo 

jurídico ecológico”. Adotando-se uma posição antropocentrista ecológica, ou 

ecocentrista, ou ainda antropocentrista jurídico-ecológica, a conclusão acabará 

por ser a mesma: não poderá haver vida humana sem o resguardo do objeto 

abarcado pela dimensão ecológica. 

Nessa linha, Freitas (2012, p.65), ao abordar a dimensão ambiental da 

sustentabilidade, apresenta três assertivas: “não pode haver qualidade de vida e 

longevidade digna em ambiente degradado”, “não pode sequer haver vida 

humana sem o zeloso resguardo da sustentabilidade ambiental” e “ou se protege 

a qualidade ambiental ou, simplesmente, não haverá futuro para a nossa 

espécie”. 

Pretende-se ter deixado claro que a ideia básica de sustentabilidade é 

composta pela dimensão ecológica (com o fim precípuo de garantir a durabilidade 

dos bens ambientais naturais e o equilíbrio dos ecossistemas terrestres) e nesta 

dimensão, em regra, deverá estar centrado o controle de sustentabilidade a ser 

realizado pelos Tribunais de Contas. 

Os Tribunais de Contas, ao realizarem o controle de sustentabilidade 

ecológica, tendo em mente o respectivo marco legal (Cunda, 2016) (que dá 

suporte ao artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil) deverão 

averiguar o correto destino dos resíduos sólidos (Lei nº 12.305, de 2010), índices 

de poluição (atmosférica, sonora, química, v.g. Lei nº 7.802, de 1989), impactos 
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ambientais (a incluir tutela referente às mudanças climáticas, Lei nº 12.187, de 

2009) e se a gestão ambiental dá primazia às energias renováveis e aquisição de 

produtos e serviços sustentáveis (Lei nº 12.349, de 2010). No controle de 

sustentabilidade ecológica, pelo que se demonstrou, deverá receber destaque o 

controle da tutela do “meio ambiente natural”. Conjuntamente, adotando-se uma 

noção mais ampla de ambiente, também deverão estar inseridas no controle de 

sustentabilidade ambiental questões atinentes ao “meio ambiente urbano” (Lei nº 

10.257, de 2001, e Lei nº 13.089, de 2015, Estatutos da Cidade e da Metrópole, 

Lei nº 12.587, de 2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana, dentre outras).  

Tendo em mente as abordagens anteriores, depreende-se que o controle 

externo deverá concomitantemente ser um controle de sustentabilidade, mediante 

algumas adaptações de instrumentos em parte já utilizados pelos Tribunais de 

Contas e Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Desse modo, incumbe ao Poder Público a adoção de políticas firmes e 

seguras, com o ânimo de remoção dos fatores poluentes, promovendo cultura de 

energias limpas e renováveis, em substituição ao domínio arcaico de 

combustíveis fósseis. No mesmo sentido cabe a efetiva atuação na necessária 

mudança de paradigma acerca dos modos de transportes, nos termos da recente 

Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Naturalmente, para evitar 

procrastinação nessa senda, cabe a interveniência (preventiva e repressiva) dos 

diversos órgãos de controle. Em especial, os Tribunais de Contas são chamados 

a inserir critérios de sustentabilidade nas auditorias concernentes à gestão da 

matriz energética, de molde a resguardar a prioridade manifesta das fontes 

limpas, nas escolhas públicas. 

Inquestionável que os Tribunais de Contas precisam intervir, com senso 

de urgência, na “crise verdadeiramente planetária” (Soromenho-Marques, 2016), 

que afeta indiscriminadamente todas as zonas da Terra.  A complexidade e a 

ubiquidade da crise ambiental só realçam a improtelável reconfiguração do 

controle externo, assumindo protagonismo como guardião da sustentabilidade 

multidimensional, já que “não há Planeta B.”178  

                                              
178 Considerações sobre não haver “Planeta B” para as próximas gerações em abordagem sobre a 
“responsabilidade intergeracional e direito ao (ou dever de?) não uso dos recursos naturais”, vide: Amado 
Gomes (2016, p. 75-99).  
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No tópico a seguir, será exposta, de maneira sintética, a fundamentação 

jurídica para performance inovadora das Cortes de Contas, sem prejuízo da 

responsabilidade partilhada,179 na fiscalização das ações governamentais 

relativas à gestão da matriz energética e medidas correlatas em prol da 

descarbonização da atmosfera. Ato contínuo, examinar-se-á por que a 

intervenção pode favorecer a adoção do modelo energético menos poluente. 
Nessa perspectiva, será descrita a articulação do Tribunal de Contas da União 

com outras Entidades de Fiscalização Superior (EFS) e enaltecida a importância 

de auditorias operacionais coordenadas, com intuito de imprimir ritmo mais forte e 

sinérgico à implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS).180 

 

5. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA LUPA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS181 
 
Seguindo a lógica de que o administrador público deverá ter como enfoque 

a eficiência energética, para além da ênfase nas energias renováveis, os tribunais 

de contas deverão avaliar qual o papel poderão desempenhar na mais ampla 

tutela do meio ambiente e, por consequência, na redução de gases que geram 

efeito estufa. No presente tópico, serão analisadas atuações do Tribunal de 

Contas da União nesse sentido, no exercício do controle de sustentabilidade 

multidimensional (em cotejo de suas diversas dimensões), seguidas de 

considerações e recomendações direcionadas aos gestores e demais tribunais de 

contas do país, com as devidas adaptações em suas esferas de atuações.  

Em primeiro plano, cabe aos entes públicos a iniciativa de induzir novo 

padrão de desenvolvimento por meio de formulação e implementação das 

                                              
179 Sobre um sistema de “responsabilidade partilhada” entre Administração Pública, cidadãos e o controle 
externo a ser exercido pelos tribunais de contas de maneira a contornar a “única e verdadeira crise”, vide 
Cunda (2017). 
 
180 Com destaque aos itens 7 (especificamente sobre energia renovável) e 13 (que aborda a preocupante 
alteração climática).  
 
181 Sobre “boas práticas” no controle da eficiência energética, mediante uma análise comparativa e 
internacional sobre o tema, vide: Freitas; Cunda & Reis (2017, p. 129-148). Levantamento também realizado, 
em parte, anteriormente, constante também no seguinte estudo: Cunda (2016). 
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políticas públicas,182 aptas a promover uma consistente descarbonização da 

matriz energética. Esse novo padrão pressupõe uma virada na concepção que 

privilegia os combustíveis fósseis, o uso individual do automóvel incluindo 

também a ênfase a novos modais de transporte. 

Com efeito, as políticas públicas são programas de Estado Constitucional, 

não apenas de governo, que devem cumprir objetivos vinculantes do 

desenvolvimento sustentável, tendo como desiderato garantir, mediante 

hierarquizações fundamentadas, a efetividade dos direitos fundamentais das 

gerações presentes e futuras (Freitas, 2013). Nessa ótica, é crucial a atuação 

resoluta dos órgãos de controle para afastar a gestão pública da primazia 

esdrúxula, outorgada às energias poluentes. 

De fato, as Cortes de Contas, seja na função tradicional do controle de 

conformidade, seja na fiscalização da efetividade das políticas públicas (auditorias 

operacionais), podem-devem levar a cabo novo escrutínio de escolhas públicas, 

alicerçado no exame de custos diretos e indiretos.   

Com suporte constitucional, o controle externo é chamado a verificar o 

acerto das opções energéticas da Administração Pública, a prioridade das 

energias renováveis em financiamentos e investimentos,183 bem como a ênfase 

aos modos de transportes não motorizados (mobilidade ativa), ao transporte 

público coletivo e à mitigação dos custos ambientais, exercendo legítimo controle 

de sustentabilidade da gestão publica (Cunda, 2016).  

O Tribunal de Contas da União tem ampliado sua atuação na 

sindicabilidade das decisões administrativas atinentes à eficiência energética 

mediante, por exemplo, realização de auditorias operacionais. Destaca-se a 

seguir, alguns julgados, que deverão inspirar os Tribunais de Contas Estaduais, 

no âmbito de duas competências:  

                                              
182 Como por exemplo, incentivos fiscais no setor de energias renováveis. Sobre o tema, vide: Seixas (2011, 
p. 335-236).  
 
183 Tendo como referencial teórico, mediante análise comparativa com a Austrália: Lyster & Bradbrook, 
(2006).  Com destaque aos seguintes trechos da obra (aqui traduzidos), energia e desenvolvimento 
sustentável (p. 10); energias renováveis (p. 16); normas internacionais (p. 34); mudanças climáticas (p. 73); 
perspectivas na Austrália (p. 78) e auditorias (p. 101).   
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Acórdão n.º 1631/2018184- monitoramento das deliberações dos Acórdãos 

1.196/2010, 1.171/2014, 184/2015 e 994/2015, possibilitando acompanhamento 

sistêmico do setor de energia, acompanhamento de cronograma e plano de ação, 

com medidas adicionais para correção do desequilíbrio estrutural que persiste no 

sistema, reavaliação do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) no que se 

refere à sua compatibilidade técnica frente às mudanças ocorridas nos últimos 

anos na matriz de geração de energia elétrica. Foi ressaltada a necessidade de 

justificativa das decisões de expansão de capacidade de geração, quando da 

inclusão dos empreendimentos nos leilões de geração, os custos e benefícios 

associados ao empreendimento, em termos de segurança energética, modicidade 

tarifária, emissão de CO2 e outros aspectos de ordem social, ambiental, técnica e 

econômica que entender relevantes; também justificativa da decisão de inclusão 

de termelétricas fósseis nos leilões de geração, de modo a explicitar os custos e 

benefícios de ordem social, ambiental, técnica e econômica decorrentes da 

referida decisão. Considerando, tratar-se de política pública intersetorial o TCU 

também recomendou à Presidência da República a criação de instância decisória 

formal, supra e interinstitucional, presidida por representante direto do Presidente 

da República. Na decisão em estudo constata-se recomendação à Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), nos termos do art. 4.º da Lei 10.847/2004, que 

elabore a “matriz energética brasileira de referência” tendo em mente a segurança 

energética, modicidade tarifária, utilização racional e adequada das diversas 

tecnologias de geração disponíveis e emissão de CO2.  O TCU também ressaltou 

a importância de dar-se ciência às Comissões atinentes ao tema da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, tendo em mente o Plano Decenal de Expansão 

de Energia – PSE 2017/2026.   

Acórdão n.º 523/2018185 - Auditoria Operacional junto à Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), IBAMA e 

Ministérios de Minas e Energia (MME) e Ministério do Meio Ambiente (MMA) que 

teve por enfoque a atividade de suporte à viabilidade socioambiental de redes de 

                                              
184  Processo n.º 019.228/2014-7, Plenário TCU, Relator Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti. Data da 
Sessão: 18/7/2018. 
 
185 Processo n.º 028.601/2016-5, Plenário do TCU, Relator Min. José Múcio Monteiro. Data da Sessão: 
13/3/2018. 
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transmissão de energia elétrica no Brasil, em especial a elaboração de estudos 

ambientais preparatórios de leilões de concessão e licenciamento ambiental de 

instalações daquelas redes, constatando-se graves deficiências no gerenciamento 

de processos de licenciamento ambiental no âmbito do IBAMA; o TCU determinou 

a realização de cronograma e medidas para aperfeiçoar as diretrizes de relatórios 

técnicos que subsidiam os leilões de concessão de linhas de transmissão de 

energia elétrica, assim como determinou ao Ministério do Meio Ambiente que 

acompanhe o tempestivo cumprimento pelo IBAMA da implantação do Projeto 

SIGA (Sistema Integrado de Gestão Ambiental apontado no Acórdão 236/2016 do 

Plenário e a tempestiva publicação, pelo IBAMA, do Guia de Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) para a tipologia transmissão de energia elétrica.  

Acórdão n.º 2723/2017186
 Auditoria Operacional nas seguintes unidades: 

Ministério de Minas e Energia (MME), Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Centrais Elétricas Brasileiras 

S. A. (ELETROBRAS). Determina prazos, em articulação com os Ministérios de 

Minas e Energia e do Meio Ambiente, (9.1.2.1) para a elaboração de Plano de 

Ação para tornar efetiva a integração entre os diferentes atores envolvidos no 

planejamento e coordenação dos principais empreendimentos hidrelétricos 

estudados no país, através da institucionalização de ferramenta voltada à 

realização de uma avaliação sistêmica, a exemplo da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), de forma a possibilitar, na etapa decisória acerca da inclusão 

de determinado empreendimento no planejamento de médio/longo prazo do setor, 

sejam adotadas decisões estratégicas que englobem o planejamento da matriz 

energética, o uso da água nas bacias hidrográficas, a ocupação e uso do solo, os 

bens tangíveis e intangíveis a serem preservados ante o possível impacto 

causado pela construção de grandes usinas hidrelétricas, bem como eventuais 

projetos de infraestrutura alternativos; (9.1.2.2) para o encaminhamento de 

informações sobre o andamento da avaliação estratégica a ser realizada, com 

fundamento nas ações tomadas para a efetiva integração e coordenação dos 

diversos atores envolvidos, no que se refere aos AHEs Jatobá, São Luiz do 

Tapajós, São Simão Alto, Salto Augusto Baixo e Marabá; (9.1.2.3) para a adoção 

                                              
186 Processo n.º TC 029.192/2016-1, Plenário do TCU, Relator Min. José Múcio Monteiro. 
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de ações efetivas com fins de levar ao Congresso Nacional proposta de 

regulamentação dos meios consultivos previstos no art. 231, § 3º, da Constituição 

Federal de 1988; (9.2) determina prazo ao Ministério de Minas e Energia que, 

(9.2.1) elabore nota técnica voltada à revisão do documento “Instruções para 

elaboração de Estudos de Viabilidade”, de 1997, de modo a estabelecer, 

detalhadamente, os requisitos necessários. 

Acórdão n.º 1.662/2015187- Auditoria no âmbito do Fiscobras 2015 com o 

escopo de fiscalizar a regularidade da aplicação dos recursos públicos, bem como 

os prazos de execução das obras de implantação das Usinas Eólicas em Santana 

do Livramento/RS, não tendo sido verificadas irregularidades decorrentes do 

Leilão de Geração.  

Acórdão n.º 1948/2015188- Auditoria realizada nas obras de implantação 

da Central de Geração Eólica Casa Nova (CGE Casa Nova) da Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco (Chesf), no Estado da Bahia, levada a efeito no âmbito 

do Fiscobras 2012 envolvendo as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras); 

e na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). No acórdão foi 

determinado o encaminhamento para o TCU da tomada de contas especial já 

instituída pela PR-06/2015, no prazo determinado, observando-se, além dos 

elementos, ritos e prazos estabelecidos pela Instrução Normativa TCU nº 

71/2012, incluindo no escopo da TCE, os seguintes aspectos: (9.1.1.1) 

quantificação dos danos decorrentes do adiantamento de pagamento sem as 

devidas garantias, apontando os responsáveis; (9.1.1.2) responsabilidade pela 

aceitação da garantia em desconformidade com o contrato e pela não atualização 

das datas da apólice de seguro em consonância com o andamento físico da obra; 

e (9.1.2) avaliando as possibilidades jurídicas no Processo Judicial nº 0490189-

38.2010.4.02.5101, determinando, ainda, a adoção das medidas necessárias para 

reduzir as chances de maiores prejuízos ao empreendimento, informando ao 

TCU, no prazo de 30 dias, as conclusões e os resultados dessa avaliação. 

                                              
187 Processo n.º 003.210/2015-4, Plenário do TCU, Relator Min. Raimundo Carreiro. Sessão em 8/7/2015.  
 
188 Processo n.º 007.173/2012-1, Plenário do TCU, Relator Min. Substituto Andre Luís de Carvalho. Sessão 
em 5/8/2015.   
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Acórdão n.º 1171/2014189- Monitoramento do Acórdão 1.196/2010, 

prolatado em processo de auditoria operacional que teve por objetivo avaliar a 

Segurança Energética do País, ou seja, as possibilidades de desequilíbrio entre a 

oferta e a demanda da energia elétrica entre os anos de 2009 a 2016, de maneira 

a não comprometer a qualidade, continuidade e modicidade tarifária do 

suprimento de energia, bem como avaliar a utilização racional dos recursos e o 

pleno atendimento à legislação e metas ambientais. Foram determinadas 

atuações intersetoriais, v.g. junto à Agência Nacional de Energia Elétrica quanto à 

disponibilização, no site, mensalmente, informações sobre a garantia física e a 

geração de todas as usinas discriminadas por fonte, de modo a explicitar a real 

contribuição de cada uma para a capacidade de geração dos sistemas elétrico 

brasileiro.  

Acórdão n.º 1616/2014190- Auditoria nos processos e contratos de 

implantação dos parques de energia eólica localizados na Bahia, no Rio Grande 

do Norte, no Ceará e no Rio Grande do Sul. O TCU detectou atraso nas obras de 

transmissão da energia oriunda das usinas eólicas no Estado do Ceará, as quais 

não estavam aptas a entrar em operação, mas que não configuraram desconexão 

entre geração e transmissão; nos Estados da Bahia e Rio Grande do Norte 48 

usinas eólicas estavam aptas a operarem, porém sem que o empreendimento de 

transmissão estivesse concluído, impedindo a entrada no Sistema Interligado 

Nacional. No Estado do Rio Grande do Sul não foram identificados atrasos na 

interligação dos empreendimentos de geração de usina eólica. Em linhas gerais, o 

TCU detectou descompasso entre a geração e a transmissão na implementação 

da energia oriunda de usinas eólicas, em razão de falhas no planejamento, 

também imperfeições do ponto de vista regulatório e fundiário mediante 

morosidade de instrumentos necessários para regularização do terreno para fins 

de transmissão. Foi diagnosticada ausência de regulamentação da Lei 

Complementar n.º 140/2011, que prevê a cooperação entre os entes federativos, 

                                              
189 Processo n.º 012.949/2013-2, Plenário do TCU, Relator Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti. Data da 
Sessão: 7/5/2014. 
 
190 Processo 017.421/2013-6, Relator Min. José Jorge. Data da Sessão: 18/6/2014. 
 



 

 
268 

 

 

assim como também déficit de pessoal para realizar as ações relativas ao meio 

ambiente.  

Levando-se em consideração o dever constitucional compartilhado, 

previsto tanto na Constituição Federal como na Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, em apertada síntese, configuram-se como cautelas a serem 
adotadas pelos entes federativos e respectivos setores do cenário atinente às 

energias renováveis: planejamento intersetorial a longo prazo, atualização do 

planejamento diante das novas tecnologias, agilidade na fiscalização pelos órgãos 

ambientais, atenção ao Projeto Sistema Integrado de Gestão Ambiental, 

engajamento ao Plano Decenal de Expansão de Energia – PSE 2017/2026 com 

ênfase na contenção/redução da emissão de gases produtores do efeito estufa; 

acautelamento tanto com a proteção do meio ambiente (mediante o cumprimento 

dos acordos internacionais e legislação ambientais, especialmente os 

relacionados à contenção e redução da emissão de gases produtores do efeito 

estufa), como com a segurança energética e modicidade tarifária.191  

Na mesma linha, medidas a serem adotadas pelos tribunais de contas, 
também vinculados ao dever de sustentabilidade a englobar uma maior eficiência 

energética: inclusão da sindicabilidade da eficiência energética nos planos 

operacionais dos Tribunais de Contas Estaduais no âmbito de suas 

competências; manutenção e ampliação da atuação do Tribunal de Contas da 

União no monitoramento da matriz energética; atuação dos tribunais de contas 

em rede, mediante auditorias operacionais coordenadas e troca de 

conhecimentos; monitoramento de audiências e consultas públicas visando ao 

esclarecimento da sociedade quanto à identificação dos custos e benefícios 

econômicos e socioambientais da utilização de cada tecnologia de geração de 

energia elétrica (hidrelétrica, termonuclear, eólica, solar, térmica convencional, 

dentre outras); fiscalização da regulamentação e cumprimento da Lei 

Complementar n.º 140/2011, que prevê a cooperação entre os entes federativos, 

com ênfase nas temáticas correlacionadas à eficiência energética, averiguação de 

eventual déficit de pessoal para realizar as ações relativas ao meio ambiente; 

levantamento da possibilidade de incentivos fiscais que promovam a utilização de 

                                              
191 Na linha das recomendações constantes no Acórdão 1171/2014 do TCU/Plenário.  
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energias renováveis. As Cortes de Contas também deverão propagar e fiscalizar 

a adoção de medidas que visem à redução do consumo de energia e de emissão 

de CO2, de maneira a incluir o monitoramento da primazia à utilização de 

transportes públicos e ciclovias; construção e adaptação de prédios públicos 

sustentáveis; utilização de licitações e contratações sustentáveis, com ênfase na 

maior eficiência energética. 

Impõe-se, doravante, que a sindicabilidade dos órgãos de controle, 

relativamente à questão energética e aos aspectos que lhe são correlatos, 

transcenda o reducionismo econômico e o formalismo abstrato. Afinal, os 

dispêndios públicos e as renúncias fiscais têm que demonstrar pertinente 

sopesamento de custos e benefícios, diretos e indiretos (externalidades), 

contemplando repercussões sociais e ambientais (Freitas, 2012). 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No estudo que se encerra, procurou-se abordar o dever de tutela ambiental 

estabelecido no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) e nos arts. 250 e 251 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, ou 

seja, o dever fundamental de sustentabilidade (com destaque à dimensão 

ambiental). Nesse contexto, foram tratadas as possibilidades de atuação dos 

Tribunais de Contas. A abordagem apresentou linhas gerais sobre o controle de 

sustentabilidade multidimensional pelos Tribunais de Contas (dimensões 

ecológica/ambiental, social, econômica, fiscal, jurídico-política e ética) e destacou 

a necessária primazia às dimensões ambiental e ecológica da sustentabilidade. 

Dos vários instrumentos recomendáveis para um controle externo dialógico e 

provedor da sustentabilidade ambiental e solidariedade intergeracional, referiu-se 

a necessidade de ampliação de auditorias operacionais e auditorias coordenadas 

tendo por objeto a sindicabilidade da eficiência energética.  

Assim, ficaram evidenciadas as possibilidades de atuação dos Tribunais 

de Contas no controle de sustentabilidade, com as necessárias adaptações às 

respectivas esferas de atuação.  

Os acórdãos do TCU colacionados demonstraram a constitucionalidade 

da determinação pelos órgãos de controle externo tanto de medidas preventivas 
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como corretivas tendo em vista a eficiência energética nos seus diversos 

aspectos.  

Levando-se em consideração o dever constitucional de sustentabilidade, 

previsto tanto na Constituição Federal como na Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, foram sistematizadas cautelas a serem adotadas pelos entes 

federativos e respectivos setores do cenário atinente às energias renováveis; 

conjuntamente, apresentarem-se propostas de medidas a serem adotadas pelos 

tribunais de contas, também vinculados ao dever de sustentabilidade e atores 

necessários no referido contexto.  

Consideradas as metas de redução de gases de efeito estufa, a ênfase às 

fontes alternativas de energia, as mudanças de paradigmas decorrentes tanto da 

Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e da 

legislação ambiental vigente, como dos acordos internacionais dos quais o Brasil 

é signatário, e, ainda, diante do potencial de recursos naturais renováveis 

existentes no país, cabe defender e recomendar aos gestores e demais tribunais 

de contas do país uma maior efetividade ao dever constitucional e legal de 

controle da proteção ambiental na ampliação da eficiência energética, seu 

planejamento, escolhas das matrizes energéticas, formas de produção e 

distribuição e seu monitoramento, medidas pedagógicas e diretrizes de incentivo. 

O mesmo se pode afirmar quanto às medidas visando à mudança de 

paradigma no que concerne aos transportes, setor que se concentra o maior uso 

de petróleo e seus derivados. Neste diapasão é de se ressaltar que os municípios 

brasileiros estão a revisar seus planos diretores, em cumprimento ao Estatuto da 

Cidade, Lei 10.257, de 2001, e a elaborar seus planos de mobilidade urbana, nos 

termos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 12.587, de 2012, ambos 

com importantes reflexos na sustentabilidade, na eficiência energética, redução 

de CO2 na atmosfera e ambos também no âmbito da fiscalização do controle 

externo. 

Em suma, perante a grave crise ecológica mundial, e haja vista acordos 

internacionais ratificados pelo Brasil, mostra-se imprescindível que as Cortes de 

Contas insiram o teste de sustentabilidade nas pautas de controle, em especial no 

atinente à gestão da matriz energética e seus desdobramentos. Agindo desse 

modo, nada mais farão do que cumprir deveres fundamentais. 
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Apresentou-se, em mais esta investigação, o que se entende por 

sustentabilidade, ou seja, visualizada como dever constitucional e fundamental 

que objetiva tutelar direitos fundamentais (com destaque ao ambiente 

ecologicamente equilibrado e aos direitos fundamentais sociais), também princípio 

instrumento a dar-lhes efetividade, ou seja, princípio que vincula o Estado (e suas 

instituições) e a sociedade, mediante responsabilidade partilhada, e redesenha as 

funções estatais, que deverão ser planejadas não apenas para atender demandas 

de curto prazo, mas também providenciar a tutela das futuras gerações. 

Pretendeu-se com o referido conceito ter explicitado as duas noções de 

sustentabilidade: sentido amplo (englobando as dimensões ambiental, social, 

ética, fiscal, econômica e jurídico-política) e o sentido mais específico 

(denominado por Bosselmann (2012) como sustentabilidade forte), que, em regra, 

dá primazia à dimensão ecológica (interligada ao dever fundamental de tutela ao 

ambiente natural ecologicamente equilibrado) e que tem forte conexão com a 

mais urgente eficiência energética. 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul traz diretrizes detalhadas 

(com ênfase nos artigos 250 e seguintes) que também consistem em deveres 

constitucionais que detêm potencial de contornar a “única verdadeira crise” – a 

crise ambiental, que é universal, transtemporal e irreversível se medidas urgentes 

não forem adotadas e sindicabilizadas pelos Tribunais de Contas; dentre as várias 

medidas a serem adotadas e fiscalizadas, a eficiência energética será um 

importante passo a ser providenciado.  
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Abstract: This study supports the importance of environmental/ecological 
dimension of sustainability, as duty and constitutional principle provided in the 
Federal Constitution and State of Rio Grande do Sul Constitucion. In this context, 
the role of the Court of Accounts gets emphasis, with the possibility to control the 
quality of political decision, which may not only aim at short-term demands, but 
also protect intergenerational solidarity supported in a curatorial principle of future 
generations. Emphasized the need for definition of ecological criteria at all levels 
of political, social and economic planning (to article 251, item VIII, of the Rio 
Grande do Sul Constitution) and adoption and expansion of alternative forms of 
renewable energy (to article 251, item XIV, of the  Rio Grande do Sul 
Constitucion). 
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Resumo: O artigo contrasta o direito universal à saúde também previsto na 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul com as dificuldades atuais do 
sistema público de saúde brasileiro para garanti-lo. Nesse contexto, 
apresenta as ações que estão sendo adotadas pela Secretaria Estadual de 
Saúde do Estado para a sua efetivação e como o Tribunal de Contas pode 
exercer o controle externo sobre tema tão sensível e ao mesmo tempo 
complexo. 
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brasileiro – 2 Sistema único de saúde: diagnósticos e sustentabilidade – 3 A 
planificação da atenção primária em saúde enquanto estratégia para o 
fortalecimento do SUS no rio grande do sul – 4 Avaliação de políticas públicas 
pelos tribunais de contas: uma evolução necessária – Conclusão – 
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INTRODUÇÃO 
 

A saúde está contemplada nas Constituições Federal (1988) e Estadual do 

Rio Grande do Sul (1989) como “direito de todos e dever do Estado”, para cuja 

efetivação ambos os textos estabelecem os contornos do Sistema Único de 

Saúde (SUS) brasileiro: ações e serviços organizados de forma regionalizada, 

hierarquizada, com atendimento universal, integral e com a participação da 

comunidade. 

Países que adotaram o sistema universal, como o Brasil, preocupam-se 

atualmente com a sua sustentabilidade, mas a escassez de recursos financeiros é 

apenas uma de suas ameaças: fatores ligados às mudanças epidemiológicas e 

demográficas, bem como aos custos crescentes no setor demandam políticas 

públicas adequadas. 

Em ciclos de crise econômica, como o ora vivido pelo país, o desafio de 

tornar o sistema público de saúde equilibrado torna-se imenso, requerendo dos 

órgãos gestores (Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde essencialmente) maior eficiência na escolha das políticas sociais e 

econômicas correspondentes, cujo processo depende, por sua vez, de 

conhecimento técnico e de definições pautadas em evidências científicas. Ou 

seja, um ambiente inóspito para amadores e aventureiros. 

Mas para que o SUS sobreviva e se consolide a fim de garantir o acesso 

universal e integral à saúde para a população, outros agentes devem intervir em 

sua defesa e colaborar para o seu aperfeiçoamento, dentre os quais os órgãos de 

controle, especialmente os Tribunais de Contas. 

 

1. O “DIREITO À SAÚDE” NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Uma nação organizada, ao selecionar as atividades estatais que devem ser 

desenvolvidas e priorizadas, constrói normas que permitem exigir, de maneira 

imperiosa, seu regular e adequado cumprimento. Em alguns países, inclusive no 

Brasil, a sociedade define que determinadas políticas públicas devem estar 

insertas na maior de todas as normas, evitando (ou diminuindo) a possibilidade de 
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que mudanças no governo de ocasião resultem nas suas extinções ou 

prejudiquem as suas execuções.  

A escolha pela força normativa da Constituição – a Carta Maior – 

demonstra que o povo brasileiro, ao constitucionalizar a saúde, definiu que as 

políticas públicas a ela relacionadas devem ser executadas de maneira prioritária, 

razão pela qual se faz necessário conhecer e compreender de que forma se dá 

essa organização e estruturação no ordenamento jurídico pátrio. 

O “direito à saúde” encontra-se inicialmente previsto na Constituição 

Federal de 1988 como um “direito social” (artigo 6º, caput), sendo delimitado em 

campo específico (Título VIII, Capítulo II, Seção II) a partir do artigo 196, que 

assim estabelece: 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 

Visando a atender ao disposto no artigo 197, de acordo com o qual “são de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle”, 

foram editados (ainda em âmbito nacional, mas de maneira infraconstitucional) os 

principais diplomas normativos para regulamentar os aspectos relacionados às 

ações e serviços de saúde, a saber:  

- Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), que dispõe “sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”; 

- Lei Federal nº 8.142/90, que “dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências”; e 

- Lei Complementar nº 141/2012, que “regulamenta o § 3º do artigo 198 da 

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 

serviços públicos de saúde”, além de estabelecer “os critérios de rateio dos 
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recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 

controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo”. 

No âmbito estadual, o reconhecimento da saúde como tema fundamental 

para a população encontra respaldo no artigo 241 da Constituição do Rio Grande 

do Sul ao definir que “a saúde é direito de todos e dever do Estado e do 

Município, através de sua promoção, proteção e recuperação”. O parágrafo único 

desse mesmo dispositivo inova em relação à Carta Federal por estabelecer que “o 

dever do Estado, garantido por adequada política social e econômica, não exclui o 

do indivíduo, da família e de instituições e empresas que produzam riscos ou 

danos à saúde do indivíduo ou da coletividade”. 

Destaque para o artigo seguinte, que se alinha à Lei Federal nº 8.080/90 

para enaltecer o caráter regionalizado e hierarquizado do SUS: 
 

Art. 242. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de 
Saúde no âmbito do Estado, observadas as seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera do Governo; 

II - integralidade na prestação de ações preventivas, 
curativas e reabilitadoras, adequadas às diversas realidades 
epidemiológicas; 

III - universalização e equidade em todos os níveis de 
atenção à saúde, para a população urbana e rural; 

IV - participação, com poder decisório, das entidades 
populares representativas de usuários e trabalhadores da saúde, 
na formulação, gestão, controle e fiscalização das políticas de 
saúde. 

 
Percebe-se que os diplomas constitucionais e legais em destaque 

assentam (e de uma forma ou outra repetem) os princípios e as diretrizes que 

orientam a organização e o funcionamento do SUS no país.  

Em relação a esses, deve-se destacar a universalidade e a integralidade 

enquanto verdadeiros materializadores do “direito à saúde” à população, sendo 

possível entende-las como a garantia de todas as pessoas (sem qualquer 

distinção) à atenção à saúde integral e de qualidade, o que abrange promoção, 

prevenção, cura, cuidado e reabilitação, sem qualquer barreira (seja ela financeira 

ou de qualquer outro tipo). 

Juntamente com os determinantes sociais da saúde, a cobertura universal 

foi reafirmada como um “pilar articulador” pelos países membros da Organização 
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Mundial da Saúde (OMS), Região das Américas, durante a 66ª Sessão do Comitê 

Regional em 2014. Mais: no documento produzido naquela ocasião (Resolução 

CD53/5), foram apresentadas as condições que permitirão a eles orientarem e 

avaliarem suas políticas rumo ao acesso universal à saúde, para o quê terão de 

definir seus planos de ação em conformidade com os respectivos contextos 

sociais, econômicos, políticos, jurídicos, históricos e culturais, assim como os 

desafios atuais e futuros em saúde. 

Essa estratégia estabelece quatro linhas de atuação simultâneas e 

interdependentes: 
a) a expansão do acesso equitativo a serviços de saúde 

integrais, de qualidade e centrados nas pessoas e nas 
comunidades; b) o fortalecimento do papel condutor e 
governança; c) o aumento e melhoria do financiamento, com 
equidade e eficiência, e o avanço para a eliminação do 
pagamento direto, que se transforma em barreira ao acesso no 
momento da prestação de serviços; e d) o fortalecimento da 
coordenação multissetorial para abordar os determinantes sociais 
da saúde que assegurem a sustentabilidade da cobertura 
universal.  

 

Ou seja, garantir o “direito à saúde” por meio de um sistema sustentável é 

o grande dilema enfrentado pelos países mundo afora, cuja discussão não se 

resume apenas à existência de recursos financeiros suficientes. Os diagnósticos 

mais recentes do SUS, que serão especificados no tópico a seguir, colaborarão 

para uma maior reflexão sobre o assunto. 

 

2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: DIAGNÓSTICOS E SUSTENTABILIDADE 
 

Nos termos supra, ao estabelecer a saúde como direito de todos e dever 

do Estado, a Constituição Federal de 1988 instituiu o SUS no país, regulado e 

definido pela Lei 8.080/1990 como o “conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação vinculada ao 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, responsável por fornecer 

suporte técnico e institucional às ações governamentais, dedicou-lhe capítulo 

específico no recém publicado “Desafios da Nação”. 
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Nesse estudo, após um breve apanhado histórico, alguns comparativos 

com modelos de outros países e a descrição do cenário brasileiro atual, os 

autores reconhecem os avanços alcançados pelo SUS desde a sua origem, 

especialmente o incremento da cobertura vacinal e do tratamento do tabagismo e 

das doenças sexualmente transmissíveis, bem como a implementação da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), do Programa Mais Médicos, do Programa 

Nacional de Transplantes e da Política Nacional de Atenção às Urgências. 

Além disso, o documento desvela as grandes barreiras que atualmente 

impedem a sua efetiva consolidação e o consequente avanço da saúde pública 

brasileira, para o que apresenta as seguintes propostas de melhoria: 

 
Dificuldades para a consolidação do 

SUS 
Propostas 

Subfinanciamento e ineficiência na gestão 

Adequação dos recursos disponibilizados 

pelos entes federal, estaduais e municipais, 

no que se 

inclui a criação de um componente variável 

na remuneração dos profissionais de saúde 

dos Municípios associado a resultados 

Fragmentação das regiões e das  

redes de atenção à saúde 

Consolidação da regionalização da oferta 

de 

serviços de saúde no SUS 

Articulação deficitária entre os  

subsistemas público e privado 

Incrementar a eficiência do sistema de 

saúde como um todo (maior articulação) 

Transição epidemiológica (aumento de 

doenças crônicas) e envelhecimento da 

população 

Adequar o perfil de atendimento do SUS de 

modo que abranja as demandas 

decorrentes do envelhecimento 

populacional (fortalecimento das redes de 

atenção integrada) 

Diminuição de pessoas com planos de 

saúde 

Fortalecimento do papel do médico de 

família (generalista) para melhor controle do 

referenciamento dentro do SUS, evitando-Judicializações prejudiciais à universalidade 
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se 

o uso exacerbado do cuidado especializado 

e a judicialização como mecanismo de 

acesso 

 

Trabalho semelhante foi também desenvolvido pelo Banco Mundial 

recentemente, que deu destaque ao fato de ainda haver ineficiências no nosso 

sistema apesar dos altos níveis de gasto registrados. Para garantir a 

sustentabilidade do SUS, da mesma forma foram sugeridas reformas e 

identificadas propostas específicas para cada um dos eixos estabelecidos: 

 

Eixos Propostas 

Reformas na gestão do 

sistema 

- implantar Redes Integradas de Atenção à Saúde (RAS) 

- melhorar a coordenação com sistema suplementar 

Reformas do lado da oferta 

- expandir/fortalecer a cobertura da Atenção Primária em Saúde 

(APS) 

- racionalizar a oferta de serviços 

- aperfeiçoar os arranjos de governança e gestão 

Reformas do lado da 

demanda 

- aprimorar a função de porta de entrada da APS 

- introduzir itinerários de atenção/diretrizes clínicas 

- definição dos benefícios cobertos pelos SUS 

Reformas do financiamento 
- premiar qualidade, resultados e produtividade 

- aumento relativo do financiamento da APS 

 

A OMS, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

também apresentou em 2018 um relatório de pesquisa denominado "Cenários e 

desafios do SUS desenhados pelos atores estratégicos”, no qual destaca a 

experiência dos países pioneiros na implementação dos sistemas universais de 

saúde: o National Health Service (NHS) do Reino Unido (fundado em 1948) e o 

Servizio Sanitario Nationale (SSN) da Itália (criado em 1978). Para ambos, as 

estratégias de sustentabilidade não afetaram o princípio da universalidade, ou 
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seja, não se aventou a possibilidade de deixar de fora da cobertura qualquer 

cidadão. Isso porque: 

 

(...) os estudiosos que analisaram a sustentabilidade do 
SSN e do NHS destacam que o principal motivo que justifica a 
manutenção de um sistema de saúde universal é a sua absoluta 
necessidade para enfrentar os grandes desafios contemporâneos. 
Enfraquecer o sistema de saúde, deixando parte da população 
excluída e desprotegida, expõe toda a população aos riscos de 
epidemias favorecidas pela globalização, como Ebola, gripe 
aviária e outras doenças transmissíveis altamente contagiosas e 
ao inexorável aumento da prevalência de doenças crônicas. 

 

Diante da experiência acumulada nesses dois países, foram identificadas 

as alternativas para o alcance da sustentabilidade que são consenso nos 

respectivos sistemas de saúde: 

 

• Fortalecimento dos mecanismos de regulação baseados nos 
conhecimentos científicos, afinal “em contextos de recursos 
escassos, produzir evidências que legitimam as ações do 
sistema não é apenas uma escolha técnica, mas um 
verdadeiro imperativo ético”; 

• Adoção da Atenção Primária em Saúde como estratégia 
fundamental para redes de atenção ordenadas; 

• Redução de desperdícios mediante aprimoramento da gestão 
dos recursos públicos destinados à saúde; e 

• Conscientização de toda a sociedade de que o sistema público 
de saúde “é um bem comum a ser protegido e uma conquista 
social a ser preservada para as futuras gerações”. 
 

Observa-se que as medidas acima vão ao encontro das alternativas 

apresentadas para o SUS nos dois primeiros estudos e todas dizem respeito mais 

a escolhas de políticas de saúde e processos de gestão adequados por parte dos 

gestores de saúde (para garantir aos cidadãos as ações e os serviços que 

efetivamente necessitam) do que propriamente (e apenas) maior aporte de 

recursos financeiros. 

Nesse sentido, buscando contribuir para a prestação de serviços de saúde 

mais acessíveis, equitativos, eficientes, de melhor qualidade técnica e que 

satisfaçam melhor as expectativas dos cidadãos, a OMS/OPAS mantém há anos, 
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como uma de suas principais iniciativas, trabalhos voltados às Redes Integradas 

de Serviços de Saúde (vide Resolução CD49.R22, de 2009). 

No Brasil, essa ação foi denominada “Redes de Atenção à Saúde 

Coordenadas pela APS”, para cuja implantação foi publicada, em 2011, uma série 

técnica destinada aos gestores do SUS. 

O documento denominado “A Atenção à Saúde Coordenada pela APS: 

Construindo as Redes de Atenção do SUS” revela que os sistemas de atenção à 

saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades das populações que se 

expressam nas suas situações de saúde; em decorrência, impõe uma sintonia 

fina entre essas necessidades e a forma como os sistemas de saúde se 

organizam para respondê-las socialmente. 

Essa preocupação com o tema decorre da ascensão das doenças crônicas 

em nível mundial também constatada pela OMS/OPAS, fato já alertado aos seus 

países membros: 
 

Os sistemas de saúde predominantes em todo o mundo 
estão falhando, pois não estão conseguindo acompanhar a 
tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão das 
condições crônicas. Quando os problemas de saúde são crônicos, 
o modelo de tratamento agudo não funciona... O paradigma do 
tratamento agudo é dominante e, no momento, prepondera em 
meio aos tomadores de decisão, trabalhadores da saúde, 
administradores e pacientes. Para lidar com ascensão das 
condições crônicas, é imprescindível que os sistemas de saúde 
transponham esse modelo dominante. 

 

É justamente essa desorganização dos sistemas de saúde que os torna 

fragmentados, apresentando as deficiências a seguir: 

- estruturam-se em um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e 

incomunicáveis uns dos outros; 

- são incapazes de prestar uma atenção contínua à população; 

- não contemplam uma população adscrita de responsabilização; 

- a atenção primária à saúde não se comunica fluidamente com a atenção 

secundária e esses dois níveis também não se articulam com a atenção terciária 

à saúde; 

- os sistemas de apoio e os sistemas logísticos funcionam desvinculados 

da APS; 
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- a atenção é fundamentalmente provida de forma reativa e episódica e 

centrada na doença. 

Assim, partindo da premissa de que todos os cidadãos devem ter acesso a 

todas as ações e serviços de saúde necessários à prevenção de doenças ou ao 

seu tratamento (o que não implica dizer que estejam à disposição em todos os 

Municípios), a atenção dos gestores (estaduais e municipais) deve voltar-se à 

criação e ao fortalecimento das redes de atenção e à orientação destas às reais 

demandas da população, como forma de otimizar os orçamentos disponíveis. 

Considerando que não há no horizonte expectativa de maior aporte de 

recursos públicos em saúde no âmbito do Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul (dados os constantes atrasos dos repasses principalmente aos Municípios 

gaúchos), essa estratégia mostra-se adequada e vem sendo adotada no âmbito 

da Secretaria Estadual de Saúde (SES), como demonstrado a seguir. 

 

3. A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ENQUANTO 
ESTRATÉGIA PARA O FORTALECIMENTO DO SUS NO RIO GRANDE DO 
SUL 

 

É importante destacar a crise enfrentada pelos sistemas de saúde em todo 

o mundo diante do descompasso entre as situações epidemiológicas (em que 

predominam as condições crônicas) e as políticas públicas em saúde que, por 

não garantirem a continuidade dos processos assistenciais, acabam respondendo 

apenas às condições agudas e aos eventos decorrentes de agudizações de 

condições crônicas, de forma fragmentada, episódica e reativa. 

No Brasil, essa fragmentação vem se dando de forma acelerada e envolve 

uma situação de saúde com tripla carga de doenças (manifestada pela 

convivência de doenças infecciosas, parasitárias e problemas de saúde 

reprodutiva) que precisa ser assimilada para que o sistema de saúde seja capaz 

de atuar como resposta às demandas dela decorrentes. 

As Redes de Atenção à Saúde surgem como proposta de organização dos 

serviços de saúde no SUS, objetivando a prestação de atenção integral, de 
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qualidade e resolutiva, capaz de atender às reais necessidades da população, 

considerando a atual situação epidemiológica e demográfica do país. 

Em 2018, a Conferência Global sobre Atenção Primária à Saúde, em 

Astana, no Cazaquistão, mais uma vez destacou a APS como mais eficaz, 

eficiente e equitativa para a construção de uma cobertura universal de saúde. 

Nesse sentido, um dos compromissos assumidos pelos líderes mundiais foi de 

assegurar uma saúde pública e uma APS fortes ao longo de toda a vida das 

pessoas, formando, assim, um núcleo fundamental da prestação integrada de 

serviços. 

Seguindo essa tendência mundial, a Portaria de Consolidação do Ministério 

da Saúde nº 03, de 28/08/2017, já havia revisto e reunido as normas sobre as 

redes do SUS, regrando as diretrizes voltadas à estruturação das RAS como 

estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de 

Saúde.  

Normatizou-se, portanto, em âmbito nacional, que a organização da RAS a 

partir da Atenção Primária em Saúde como coordenadora do cuidado e 

ordenadora da rede revela-se um mecanismo de superação da fragmentação 

sistêmica diagnosticada no SUS, por ser mais eficaz tanto em termos de 

organização interna (alocação de recursos, coordenação clínica etc) quanto na 

capacidade de fazer frente aos atuais desafios do cenário socioeconômico, 

demográfico, epidemiológico e sanitário. 

Atenta a essa nova conjuntura, especialmente ao cumprimento do artigo 

242, II, da Constituição Estadual (que estabelece como diretriz para as ações e 

serviços públicos de saúde do SUS no Rio Grande do Sul a “integralidade na 

prestação de ações preventivas, curativas e reabilitadoras, adequadas às 

diversas realidades epidemiológicas”) e do artigo 7º, VII, da Lei Federal nº 

8.080/90 (estabelece como princípio a utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática no desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde), a 

SES previu, no Plano Estadual de Saúde 2016-2019, diretriz específica para 

tanto. 

Em atenção à sua obrigação de fazer com que o SUS Estadual coordene e 

integre as ações e serviços estaduais e municipais de saúde individual e coletiva 



 

 
291 

 

 

(artigo 243, I, da Constituição do Rio Grande do Sul), definiu como meta ampliar e 

qualificar as RAS com a articulação dos diferentes níveis de atenção, 

incentivando a integração das ações e dos serviços de saúde a partir da APS, 

fortalecendo a prevenção e promoção, aprimorando o acesso, promovendo a 

equidade e consolidando a regionalização da saúde. 

Nesse sentido, em uma parceria do Conselho Nacional dos Secretários de 

Saúde (CONASS), a SES vem executando o projeto de “Planificação da APS”, 

que é uma das ações que compõem a “Planificação da Atenção à Saúde” e 

pretende problematizar e refletir sobre o papel da APS, fornecendo apoio técnico 

às equipes gestoras municipais e trabalhadores da área para qualificar a 

organização da rede de saúde local de acordo com os princípios do SUS.  

O processo de Planificação da Atenção à Saúde consiste em três 

momentos principais: as Oficinas de Planificação da APS, as tutorias da 

Planificação da APS e a organização da Atenção Ambulatorial Especializada. 

As oficinas destinam-se ao suporte das equipes multiplicadoras na 

implementação de ações e estratégias nos seus Municípios, visando aprimorar o 

cuidado em rede e promover o debate entre os trabalhadores das equipes de 

saúde, gestores e técnicos estaduais e municipais. Constituem momentos para 

reflexões diversas, especialmente: o funcionamento do sistema de saúde em 

Redes de Atenção; o fortalecimento da APS no Município; o fortalecimento da 

concepção de território adscrito e incorporação de conceitos da vigilância na 

organização do processo de trabalho na APS; a análise da organização dos 

processos de trabalho em saúde no âmbito da APS; a análise da situação de 

saúde com base nos sistemas de informação; a utilização de metodologias de 

monitoramento e avaliação da Atenção Primária; a aplicação de instrumentos de 

abordagem familiar; a utilizaç do genograma como instrumento de abordagem 

familiar; a organização da assistência farmacêutica; a análise dos resultados 

obtidos no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ); e a participação da construção e monitoramento do sistema de 

contratualização da APS. 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS) foi convidado a participar de 

algumas dessas oficinas, oportunidade em que ficou demonstrada a importância 

do aperfeiçoamento desses arranjos de governança e gestão intergovernamentais 
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para a superação da existente fragmentação das regiões e das redes municipais 

de atenção à saúde. 

Como observador, constatou que das dezenove Coordenadorias Regionais 

de Saúde, apenas três haviam aderido ao projeto da planificação até outubro de 

2018, cuja explicação pode residir no fato de a adesão ser facultativa aos 

Municípios e/ou a própria SES não ter estrutura de pessoal suficiente para 

atender a todos os interessados em dele participar. 

No exercício do controle externo, comumente realizado por meio de 

auditorias de regularidade, surge a reflexão acerca de como (e se) as Cortes de 

Contas podem atuar ao lado dos órgãos gestores em busca de melhores 

resultados nos serviços públicos (dentre os quais a melhoria do SUS no Estado 

do Rio Grande do Sul a partir do projeto da planificação), cujas inferências serão 

apresentadas no tópico seguinte. 

 

4. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS: 
UMA EVOLUÇÃO NECESSÁRIA 

 

A razão de ser do Estado é atender às demandas da população através da 

prestação de serviços públicos com qualidade, de maneira suficiente e eficiente. 

Em momentos de crise econômica, como a ora vivenciada pelo Rio Grande do 

Sul, acentua-se a cobrança da sociedade por maior eficiência dos seus gastos. 

Em outras palavras, não mais se tolera desperdício de dinheiro público, 

seja da forma ativa (corrupção), seja pela passiva (má gestão). Ocorre que apesar 

de aquela ter muito mais destaque da mídia e em trabalhos acadêmicos, esta 

gera prejuízos muito superiores por ser uma doença silenciosa, muitas vezes 

imperceptível (estudo realizado na Itália demonstrou que 83% dos recursos 

dissipados na aquisição de bens no país decorreram de ineficiência dos 

processos adotados). 

A Constituição Federal de 1988 incumbiu os Tribunais de Contas de 

exercerem o controle externo da Administração Pública e assim auxiliarem no 

aperfeiçoamento da sua gestão, no combate à corrupção e à ineficiência, visando 

sempre as melhores contrapartidas do Estado à vida dos cidadãos. 
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Para tanto, ampliou substancialmente a sua competência: o espectro da 

fiscalização situa-se na esfera contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, devendo ser efetuada a priori, concomitante e a posteriori, para 

verificar não apenas a legalidade, mas também a eficiência, economicidade e 

eficácia do planejamento e das políticas públicas estabelecidas.  

No que se refere às ações e serviços públicos de saúde, a Lei 

Complementar nº 141/2012 trouxe importantes avanços quanto à necessidade de 

aprimorar o controle sobre a aplicação dos valores mínimos a serem destinados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Em seu artigo 37, 

por exemplo, determinou aos Tribunais de Contas o exame prioritário, na 

prestação de contas de recursos públicos para a emissão dos pareceres prévios 

dos Chefes dos Poderes Executivos (conforme artigo 56 da Lei Complementar nº 

101/2000), o cumprimento do disposto no artigo 198 da Constituição Federal 

(cumprimento das diretrizes do SUS) e da própria Lei Complementar, abrangendo 

(artigo 38) a fiscalização com ênfase na elaboração e execução, por parte dos 

órgãos jurisdicionados, dos planos plurianuais e das programações e relatórios 

anuais de saúde de acordo com as leis orçamentárias. 

No Rio Grande do Sul, como visto, a SES definiu (no Plano Estadual de 

Saúde) ações voltadas ao fortalecimento das redes de atenção no âmbito de suas 

coordenadorias regionais, orientando os gestores municipais a aderirem ao 

projeto da planificação em busca de maior eficiência nas ações e nos serviços de 

saúde oferecidos. Um trabalho baseado em evidências que visa enfrentar, 

mediante cooperação entre os órgãos estadual e municipais, um dos problemas 

atuais do SUS. 

A magnitude desses desafios demanda ao Tribunal de Contas Estadual um 

acompanhamento pormenorizado, que restaria limitado se realizado nos moldes 

tradicionais, com exame restrito da conformidade dos atos às previsões legais e 

constitucionais. 

Para esse tipo de enfrentamento, o órgão busca realizar procedimentos de 

fiscalização que permitam a avaliação da gestão pública também sob o viés 

operacional, buscando, além da regularidade da gestão fiscalizada, a efetividade 

e eficácia das políticas públicas. Nesse sentido:  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art198
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Assim, de modo semelhante ao observado em outros 
países, os Tribunais de Contas promoveram uma ampla revisão 
dos instrumentos de controle, buscando compatibilizá-los não 
apenas com as novas demandas legais, mas também à dinâmica 
dos movimentos da administração pública, introduzindo uma 
modalidade de fiscalização denominada auditoria operacional, que 
objetiva examinar a economicidade, eficiência, eficácia e de 
organizações, programas e atividades governamentais, com vistas 
a promover o aperfeiçoamento da gestão pública. 

A auditoria operacional surge, então, como um instrumento 
de fiscalização voltado para a aferição dos resultados das ações 
governamentais, apresentando características similares à 
avaliação de programas, em que pese não sejam instrumentos 
idênticos, tampouco tenham tido a mesma origem (...) 

 

As auditorias operacionais têm ampliado as ações do controle externo 

exercido pelas Cortes de Contas no Brasil, contribuindo significativamente para a 

melhoria da gestão pública.  

Essa metodologia de trabalho encontra-se regulamentada pelo TCE/RS na 

Resolução nº 1.004/2014, cujo artigo 2º a define como: 
 

(...) o exame de funções, subfunções, programas, ações, 
áreas, processos, ciclos operacionais, serviços e sistemas 
governamentais, com o objetivo de avaliar o desempenho de 
órgãos e entidades da Administração Pública e o resultado das 
políticas, programas e projetos públicos, com base em critérios de 
economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética e 
proteção ao meio ambiente, além do aspecto da legalidade, 
emitindo recomendações para a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos prestados. 

 

E para realizar auditorias com tamanha envergadura, os Tribunais de 

Contas seguem evoluindo país afora com a criação de setores cada vez mais 

especializados, composto por técnicos habilitados que realizam avaliações 

específicas em determinadas políticas públicas.  

No Espírito Santo, por exemplo, a Emenda Regimental TC nº 008/201727 

alterou o Regimento Interno do Tribunal de Contas Estadual para inserir na 

estrutura da Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX (artigo 47-A) um 

“Núcleo de Controle Externo de Avaliação de Políticas Públicas – NPP” e 

“Secretarias de Controle Externo” específicas para “Saúde e Assistência Social – 

SecexSAS”, “Educação e Segurança Pública – SecexSES”, e “Engenharia e Meio 

Ambiente – SecexEngenharia”. 
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Mais recentemente, o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul também 

promoveu mudanças nesse sentido após a comissão responsável pelo projeto de 

reestruturação ter percebido a necessidade de o novo modelo organizacional ter 

como premissa “o conceito de tematização das áreas de abrangência do controle 

externo, que demandam um novo conjunto de novos processos de trabalho” 

(Resolução TCE/MS nº 75/2018). 

Por essa razão, ao estabelecer a nova redação do artigo 85 do seu 

Regulamento Organizacional, a Resolução TCE/MS nº 84/2018 criou em sua 

estrutura administrativa núcleos temáticos voltados às políticas públicas de saúde 

e educação: 
 

Art. 85. As Divisões de Fiscalização, responderão pelo 
suporte à operacionalização das atividades de controle externo, 
exercendo suas competências conforme as seguintes áreas 
temáticas:  

(...) 
II – À Divisão de Fiscalização de Saúde (...);  
III – À Divisão de Fiscalização de Educação (...); 
(...) 

 

Avançando na mesma direção, o Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul vem priorizando a realização de trabalhos especiais de fiscalização 

sobre a gestão de áreas consideradas estratégicas, dentre as quais a saúde. Com 

isso, firma com a sociedade gaúcha o compromisso de seguir aperfeiçoando-se 

em prol do desenvolvimento do Estado e da qualificação dos serviços públicos a 

todos disponibilizados. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde descreve em sua Constituição que gozar 

o nível mais alto de saúde é direito fundamental de todo o ser humano, sendo a 

cobertura universal a melhor forma de alcança-lo. 

Se apesar da conturbada conjuntura política de 30 anos atrás a sociedade 

brasileira conquistou um sistema de saúde público e universal, os desafios atuais 

do SUS devem ser enfrentados conjuntamente não apenas por aqueles que dele 

mais necessitam, mas fundamentalmente pelas instituições republicanas que tem 

a missão de defender os seus interesses. 
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Na construção de soluções socialmente justas, politicamente adequadas e 

financeiramente sustentáveis, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do 

Sul tenta cumprir suas atribuições através de ações orientadas por organismos 

mundialmente respeitados, que difundem o conhecimento acumulado nas 

experiências produzidas em vários países em um trabalho de cooperação 

internacional. 

Exercer o controle externo sobre ações tão complexas e essenciais para a 

população exige do Tribunal de Contas gaúcho evolução constante, o que vem 

sendo feito. O desafio atual é aprimorar os fluxos processuais e definir novas 

estruturas responsáveis pela avaliação de políticas públicas. Somente assim terá 

condições de cumprir integralmente sua missão institucional, contribuindo, de fato, 

para o aperfeiçoamento da Administração Pública, em benefício da sociedade. 
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Resumo: Na administração consensual adota-se uma gestão democrática e 
participativa, a qual deve abranger todos os entes da federação e nas três 
esferas de poder. E, nesse sentido, a Constituição Estadual do Rio Grande do 
Sul foi muito além da Constituição Federal Brasileira, já que positivou o princípio 
da participação como um dos princípios do regime jurídico-administrativo 
estadual, em seu artigo 19. Dessa forma, pelo método dedutivo, o artigo visa 
demonstrar que para concretizar plenamente os ideais da Constituição Estadual 
Riograndense é preciso desenvolver uma sociedade participativa, na qual a 
cidadania deve ir além de apenas fazer a tradicional escolha subjetiva de seus 
representantes nas esferas do poder no momento das eleições, mas ser ouvida 
na tomada das decisões que envolvam seus interesses individuais, coletivos e 
metaindividuais. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Estado moderno sempre esteve e está em constante mutação, no intuito 

de acompanhar a evolução social em todos os seus aspectos. Da mesma 

maneira, a estrutura administrativa que operacionaliza o Estado também sofre 

essas injunções, o que irá refletir na prestação dos serviços públicos. 

No Estado liberal, desenvolveu-se um modelo de gestão da estrutura 

administrativa adequado a justificar a dominação por ele exercida: a 

administração burocrática sob o paradigma da racionalidade instrumental-legal 

desenvolvido por Max Weber. Neste Estado liberal, a "legitimidade da 

Administração Pública repousava na legitimidade da própria lei, a cuja execução 

deveria se ater" (Baptista, 2003, p.112).  
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Após, no início do século XX, com o Estado social, uma nova esfera de 

direitos fundamentais passa a exigir uma maior intervenção estatal na economia, 

com vistas a reduzir desigualdades e alcançar uma justiça material: os direitos 

sociais. Introduziram-se, para tanto, serviços públicos capazes de dar conta da 

efetivação de tais direitos subjetivos. Mantiveram-se, nesse paradigma estatal, o 

modo de produção capitalista e o modelo de racionalidade burocrática weberiano, 

que naturalmente, sofreu uma dilação de sua esfera de atuação. 

Este modelo de Estado social está pautado em uma política de 

investimento público muito alta, já que o Estado é o grande motor propulsor da 

economia. Entretanto, os recursos públicos são obtidos, em sua maior parte, pela 

via da tributação. E o que se observa é que as pessoas, na grande parte dos 

países, querem obter o maior número de benesses das prestações sociais 

estatais, e pagar o mínimo possível de impostos. Tal situação é apontada por 

Rosanvallón (1997) como o grande problema do Estado Providência ou Social, a 

volta da luta de todos contra todos e a escassez da solidariedade. 

Assim, tanto no modelo liberal (atualmente retomado sob a perspectiva 

neoliberal), quanto no modelo social, verificou-se um déficit de legitimação do 

poder estatal, tendo em vista que nenhum dos modelos privilegiou as 

manifestações de sociabilidade e solidariedade existentes no interior desse 

mesmo Estado, ou seja, na sociedade civil. Foram criados paradigmas estatais de 

todo afastados da sociedade, sob o fundamento de um contrato social que relega 

à margem do sistema aqueles que o celebram: os cidadãos. 

Na recente proposta gerencial de administração pública, que iniciou sua 

implantação no Brasil a partir da Emenda Constitucional n. 19/1998 e foi 

aprofundada nos dias atuais, elimina-se o controle de meios, característico da 

administração burocrática, em favor do controle de resultados, com a 

flexibilização do regime jurídico-administrativo. A legitimidade do poder estatal 

advirá a partir da eficiência dos resultados obtidos, em especial porque estes 

serão previamente decididos pelos cidadãos mediante a adoção ampla do direito 

de participação e do fomento do controle social.  

Nesse sentido, o modelo gerencial privilegia o controle social de resultados, 

mas acompanhando o entendimento de Moreira Neto (2001) o gerencialismo 

precisa andar ao lado da administração consensual, com a inserção do princípio 
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da transparência, da responsabilidade e mecanismos de accountability na gestão 

administrativa. Atingir formas participativas de formação das tutelas jurídicas e 

políticas como, por exemplo, a promoção de audiências públicas com ampla 

participação da cidadania na elaboração das peças orçamentárias, planos 

diretores e planos de governo, contando com o devido acompanhamento popular 

tanto na execução quanto na posterior prestação de contas dos gestores públicos.  

Na administração consensual adota-se uma gestão democrática e 

participativa, a qual deve abranger todos os entes da federação e nas três esferas 

de poder. E, nesse sentido, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul foi muito 

além da Constituição Federal Brasileira, já que positivou o princípio da participação 

como um dos princípios do regime jurídico-administrativo, em seu artigo 19, que 

assim dispõe: 
 

Art. 19.  A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes do Estado e dos municípios, visando à promoção 
do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos 
indivíduos que a compõe, observará os princípios da legalidade, 
da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da 
legitimidade, da participação, da razoabilidade, da 
economicidade, da motivação e o seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 7, de 28/06/95) (grifo nosso) 

 

Dessa forma, no Brasil e, em especial no Rio Grande do Sul, o controle social 

e a participação popular devem estar além das ideologias e inclinações 

partidárias. São imposições do ordenamento jurídico, em especial da Constituição 

Federal e da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Passa a haver uma 

superação da democracia meramente formal, com a conjugação dos mecanismos 

de representatividade aos de democracia direta. E é inegável o incremento que o 

modelo de Administração consensual dá às possibilidades de participação dos 

cidadãos na tomada de decisões administrativas e no controle da máquina estatal, 

otimizando a aplicação dos recursos e alargando de maneira considerável o acesso 

popular aos órgãos administrativos deliberativos e consultivos.  

 

 

 

 

http://www.al.rs.gov.br/legis/normas.asp?tipo=ec&norma=7
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2. ADMINISTRAÇÃO CONSENSUAL 
 

O modelo de Administração gerencial prima pela eficiência na gestão da 

coisa pública e pelo controle de resultados. Mas suas finalidades serão atingidas 

por meio de uma administração consensual, ou seja, com a participação intensa 

da cidadania na gestão da coisa pública, tanto no âmbito do controle social como 

também na participação prévia da cidadania na definição das políticas públicas a 

serem adotadas por seus representantes, num misto de democracia 

representativa e democracia participativa.  

Trata-se de alcançar a legitimação da atividade estatal por meio de uma 

agudização do procedimento democrático, o qual deve ser aberto para a 

participação dos cidadãos na tomada das decisões de relevo na gestão pública. 

Este problema mereceu atenção especial por Habermas (1997, p.185), ao 

constatar que: 
nos casos em que a administração decide, guiada apenas por 
pontos de vista da eficiência, convém buscar filtros de legitimação, 
os quais podem ser cedidos pelo direito procedimental. (...) Uma 
vez que a administração, ao implementar programas de leis 
abertos, não pode abster-se de lançar mão de argumentos 
normativos, ela tem que desenvolver-se através de formas de 
comunicação e procedimentos que satisfaçam às condições de 
legitimação do Estado de direito. 

 

Na complexidade social da atualidade, Habermas (1997) sugere a adoção 

de uma nova maneira de legitimação, obtida mediante o procedimento 

democrático, reforçando-se as formas comunicativas e de participação dos 

cidadãos na gestão da coisa pública. Dar azo aos "fluxos comunicativos e pelas 

influências públicas que procedem da sociedade civil e da esfera pública política, 

os quais são transformados em poder comunicativo pelos processos 

democráticos" (Habermas, 1997, p.186).  

Almeja-se não a superação dos mecanismos de representação tradicionais, 

mas conjugá-los com a sociedade civil no processo de tomada das decisões. Um 

procedimento democrático de formulação das decisões jurídicas e políticas, capaz 

de proporcionar aos cidadãos resolver, em conjunto aos representantes políticos, 

os seus problemas da melhor maneira possível: 
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No paradigma procedimentalista do direito, a esfera pública é tida 
como a ante-sala do complexo parlamentar e como a periferia que 
inclui o centro político, no qual se originam os impulsos: ela exerce 
influência sobre o estoque de argumentos normativos, porém sem 
a intenção de conquistar partes do sistema político. Através dos 
canais de eleições gerais e de formas de participação específicas, 
as diferentes formas de opinião pública convertem-se em poder 
comunicativo, o qual exerce um duplo efeito: a) de autorização 
sobre o legislador, e b) de legitimação sobre a administração 
reguladora; ao passo que a crítica do direito, mobilizada 
publicamente, impõe obrigações de fundamentação mais 
rigorosas a uma justiça engajada no desenvolvimento do direito. 
(Habermas, 1997, p.187) 

 
Trata-se de uma ideia dogmática no sentido sui generis e que, portanto, 

não refuta por completo o paradigma procedimentalista weberiano e a 

observância do regime jurídico de Direito Administrativo dele decorrente. Mas 

exige a sua reformulação, a partir da abertura de canais para a participação da 

sociedade civil, possibilitando-se assim o alcance do princípio da eficiência 

mediante a participação dos cidadãos na gestão pública (Santin, 2014). 

Para Gordillo (1998), o mérito de ouvir os administrados, consumidores e 

interessados em geral constitui um critério de sabedoria política, já que o governo 

depende da aprovação dos governados. Traz, portanto, as seguintes vantagens: 

a) mostra-se uma garantia objetiva de razoabilidade, dificultando a produção de 

atos ilegítimos; b) um mecanismo idôneo de formação de consenso perante a 

opinião pública a respeito da conveniência ou não de um ato ou obra estatal, o 

que diminui o risco de possíveis erros nas decisões sobre a condução das 

políticas públicas; c) uma garantia de transparência dos procedimentos estatais, 

moralizando e dificultando operações corruptas dentro da máquina administrativa; 

d) um facilitador da eficácia das ações públicas pela vinculação dos indivíduos 

pelas decisões autogestionadas; e) um elemento de democratização do poder, já 

que a democracia não é um mero modo de designação do poder, mas em 

especial um modo de exercício do poder e, por fim; f) é um modo de participação 

dos cidadãos no poder público, algo fomentado nas normas e princípios políticos 

constitucionais e supranacionais. 

Com certeza, ao Estado e à sociedade política caberá a legitimidade para 

tomar decisões de caráter geral que afetem ou comprometam a totalidade da 

sociedade. Porém, sem prejuízo de sua identidade sistêmica, poderá articular-se 
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com a sociedade civil num sistema político mais amplo, constituído por relações 

de competência, conflito e cooperação entre os poderes do Estado e os poderes 

sociais na busca de formulação das decisões imperativas e nos programas de 

ação estatal (García-Pelayo, 1996). 

Mediante a decisão consensual, obtida pela participação dos cidadãos 

interessados e das organizações da sociedade civil, haverá a eleição consciente 

entre duas ou mais opções, o que reduzirá a margem de incerteza que permeia 

as decisões administrativas e facilitará a efetividade da ordem legal e das políticas 

públicas, afastando a tomada de decisões autoritárias e unilaterais pelos 

organismos estatais. Essa redução da incerteza e do autoritarismo estatal ocorre 

porque há vários participantes na decisão, representados pelas organizações da 

sociedade civil, as quais, em conjunto com os órgãos estatais competentes, 

chegam de modo consciente a um acordo sobre ela. Diminuem-se, assim, a 

resistência social a decisões já tomadas e a implementação de políticas públicas 

desencontradas aos interesses da população. Ou seja, é preciso atender às 

demandas e fazer participar da decisão aqueles que exercem o controle sobre 

ela, para que, mediante o acordo das organizações participantes do consenso, 

seja reduzida a área de incerteza que reveste a decisão e a ação estatais, 

diminuindo-se, por consequência, a indeterminação sobre os resultados da ação, 

que será vinculatória para toda a esfera social. Mostra-se, portanto, uma 

alternativa diferente de ação ao sistema político e estatal em um mundo altamente 

complexo e plural (García-Pelayo, 1996). 

Dessa forma, a fim de ser atingido o ideal de uma gestão administrativa 

consensual, que respeite o regime jurídico-administrativo e seus princípios 

informadores presentes, em especial, na Constituição Estadual do Rio Grande do 

Sul, urge a introdução de uma gestão administrativa participativa, capaz de aliar a 

representação tradicional e a participação da sociedade civil nos mecanismos de 

poder. 

A consensualidade no Rio Grande do Sul poderá ser exercida em âmbito 

dos três poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário). No Poder 

Legislativo podem ser salientados os mecanismos constitucionais de participação 

direta como o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Salienta-se que tais 

mecanismos tem uma tônica especial na Constituição do Estado do Rio Grande 
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do Sul, eis que a consulta prévia mediante plebiscito é obrigatória para a venda 

de estatais, como se pode observar nos artigos 22, § 2 e 5.  

E ainda, há a previsão pelo artigo 177 § 5° da Constituição Estadual da 

obrigatoriedade da “participação das entidades comunitárias legalmente 

constituídas na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de ocupação do 

território, bem como na elaboração e implementação dos planos, programas e 

projetos que lhe sejam concernentes.” Ou seja, sabe-se que, de regra, as leis 

ordinárias são iniciadas com o projeto de lei, que vai para a discussão, emendas e 

aprovação pelo poder legislativo, para após retornar ao executivo para sanção ou 

veto e posterior promulgação e publicação. Entretanto, a Constituição Estadual do 

Rio Grande do Sul prevê que nas leis urbanísticas, antes de sua aprovação 

definitiva pelo Legislativo e Executivo municipal, será necessário também que se 

façam audiências públicas e consultas populares. Objetiva-se proporcionar a 

participação tanto dos cidadãos quanto das entidades comunitárias legalmente 

constituídas no processo de elaboração e implementação dos planos diretores e 

demais programas e projetos urbanísticos, sob pena de serem declarados nulos, 

por inconstitucionalidade decorrente de vício formal no seu processo legislativo. 

Este assunto será melhor aprofundado no próximo item deste artigo. 

Por sua vez, no Poder Executivo, a administração consensual e 

participativa está presente quando são usadas “formas alternativas consensuais 

de coordenação de ações, por cooperação e por colaboração" (Moreira Neto, 

2001, p.41-42). Trata-se aqui, em especial, da participação deliberativa e/ou 

consultiva da população em conselhos municipais e estaduais, como se pode 

observar nos artigos 19, § 2.º da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul: “A 

ação político-administrativa do Estado será acompanhada e avaliada, através de 

mecanismos estáveis, por Conselhos Populares, na forma da lei”. Tais conselhos 

estão previstos em inúmeras pastas do Governo Estadual, e serão melhor 

abordados no item a seguir.  

E, por fim, no Poder Judiciário, o modelo consensual e participativo pode 

ser levado para a solução dos conflitos, como ocorre no Tribunal do Júri (em que 

membros da sociedade civil integram o conselho de jurados) e também nos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei n.o 9.099/95), cuja origem passou 

necessariamente pelo Rio Grande do Sul em 1982, por iniciativa da Associação 
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dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul (AJURIS), do magistrado Luiz 

Antônio Corte Real e do desembargador Antonio Guilherme Tanger Jardim, então 

juiz de direito da comarca de Rio Grande.192 Os Juizados Especiais Cíveis são 

uma instância da justiça estadual responsável pelo julgamento das causas de 

menor valor econômico (até quarenta salários mínimos), que contam com a 

atuação direta de cidadãos na condução e julgamento de processos, que são os 

juízes leigos (advogados com mais de cinco anos de experiência) e os 

conciliadores (advogados, bacharéis e alunos das Faculdades de Direito, bem 

como pessoas da sociedade civil em geral). Orientam-se por critérios de oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2.o da Lei 

n.o 9.099/95). Da mesma forma, os Juizados Especiais Criminais também preveem 

mecanismos consensuais e participativos de decisão. São competentes para julgar 

crimes de menor potencial ofensivo (artigo 61 da Lei 9.099/95), como as 

contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 

2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Para conciliação, julgamento e 

execução das infrações penais de sua competência admite-se a presença de um 

juiz togado ou um juiz togado e um leigo, a ser recrutado entre advogados com 

mais de cinco anos de experiência (art. 60 da Lei n.o 9.099/95).  

Assim, enfatiza-se aqui o uso da democracia participativa também no 

Judiciário, onde tanto nos Juizados Especiais Cíveis como nos Criminais abre-se 

espaço para que os cidadãos assumam tarefas dantes exclusivas e reservadas à 

magistratura (Santin, 2007). E, por fim, importa destacar que a ideia da 

consensualidade no Poder Judiciário tomou grande força com o Novo Código de 

Processo Civil e as novas formas alternativas de solução dos conflitos, como a 

mediação193 e a arbitragem194.  

Porém, apesar dos mecanismos acima indicados de democracia 

participativa no Legislativo, Executivo e Judiciário, Moreira Neto (2001) salienta 

                                              
192O sucesso da experiência motivou a instalação de outros juizados em diversas comarcas do Estado, regulamentados 
posteriormente pela Lei Estadual n. 8.124/86. A iniciativa logo se espalhou por outros estados brasileiros, tendo Lei 
Federal n. 7.244, de 07.11.84 introduzido o Juizado de Pequenas Causas Cíveis em todo o Brasil, em caráter facultativo 
ao autor para causas patrimoniais de pequeno valor. (Scheleder & Santin, 2012).  
  
193Para um aprofundamento sobre as noções de mediação, ver Warat (2001; 1998) e Morais (1999).  
 
194Para um aprofundamento sobre as noções de arbitragem, em especial a arbitragem administrativa, ver Gordillo 
(1998) e Morais (1999).  
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que é no campo do Executivo e da Administração Pública que haverá maiores 

condições de desenvolvimento da participação popular no exercício do poder e, 

por sua vez, da execução de maneiras consensuais de gestão, tanto como 

método decisional como operacional. Além de proporcionar maior legitimação das 

decisões públicas e dos atos administrativos, a participação da cidadania na 

gestão administrativa possibilitará decisões governamentais afinadas aos anseios 

da população, unindo e potencializando a criatividade e operatividade dos entes 

da constelação social e estatal, tendo em vista o caráter dialógico por que essas 

deverão ser tomadas.  

Decisões compartilhadas entre a estrutura administrativa e a sociedade 

civil contribuirão para um aprimoramento da governabilidade, propiciarão maiores 

freios contra o abuso; favorecerão o cumprimento e a efetividade das políticas 

públicas, por haver maior empenho e menores resistências na sua execução por 

parte da população diretamente afetada pelas decisões; proporcionarão a tomada 

da decisão mais sábia e prudente; desenvolverão a responsabilidade das pessoas 

no cumprimento dos normativos legais e decisões administrativas, por serem 

coautoras no seu processo de formulação. Todas essas vantagens, por certo, 

contribuirão de modo sensível para um aumento de eficiência na ação estatal e 

otimização da aplicação do dinheiro público (Moreira Neto, 2001). 

Porém, salvo melhor juízo, apesar das evidentes contribuições doutrinárias 

para o estudo da Administração consensual, é preciso cuidado quando tais 

propostas apresentam uma tonalidade nitidamente neoliberal, em especial ao 

estabelecer que a Administração consensual será alcançada a partir dos processos 

de desregulamentação e privatização do setor público. Esta parece ser a tendência 

que se observa atualmente no Estado do Rio Grande do Sul, quando se buscam 

retirar da Constituição Estadual dispositivos de participação popular como, por 

exemplo, a exigência do plebiscito prévio para a venda de estatais. Pode-se aqui 

perceber uma tendência ao favorecimento dos postulados neoliberais de ataque 

aos direitos fundamentais e de redução do Estado a uma função de mero 

"pagador de contas". 

De acordo com Moreira Neto (2001, p.40) "o importante não é chegar-se a 

um Estado grande, pequeno ou médio, ainda porque este conceito variará de País 

para País, mas a um Estado suficiente". Há que se ter cautela e atenção para 
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impedir que a concepção de administração consensual venha a ser utilizada com 

erros ou desvirtuamentos, no intuito de justificar o alheamento do Estado do 

exercício das funções para as quais ele foi destinado. Enfim, deve-se adotar com 

ressalvas o modelo de consensualismo proposto por alguns autores e também 

governantes, impedindo que este venha a legitimar uma situação de dominação 

das massas populares mascarada de procedimento democrático, em especial em 

países de carência educacional ou pouco interesse político por parte de seus 

cidadãos.195 

Não é possível entregar à iniciativa privada e ao mercado a totalidade da 

condução de políticas públicas vitais ao desenvolvimento social e à promoção da 

igualdade material. Não é possível, também, abandonar a maior conquista do 

Estado de direito, que é o constitucionalismo, o princípio da legalidade e, por sua 

vez, a existência do regime jurídico de direito administrativo nas questões que 

digam respeito ao interesse público. É mister partir dos princípios constitucionais 

para se construir "uma teoria que afirme o direito de participação popular na 

esfera administrativa, ao lado de outros mecanismos burocráticos de controle do 

poder público, como objeto capaz de radicalizar a liberdade" (Schier, 2002, 

p.168). 

O enfoque a ser dado deverá ser no sentido de refundar democraticamente 

tanto a Administração Pública quanto a sociedade civil, proporcionando a 

participação dos cidadãos no exercício do Poder de maneira engajada e 

consciente, colaborando com o processo decisório. Compatibilizar legalidade com 

eficiência e democracia sem prescindir: a) do Estado, na prestação dos serviços 

públicos essenciais; b) dos mecanismos de controle formais; c) da legalidade e d) 

do regime jurídico de direito administrativo.  

Dessa forma, conclui-se que para a implementação efetiva da administração 

consensual, é mister concretizar um instrumento jurídico já previsto no 

ordenamento jurídico brasileiro, em especial na Constituição Estadual do Rio 

                                              
195No magistério de Manuel García-Pelayo, a implantação dos métodos consensuais na Administração Pública exige 
vários pressupostos, os quais não estão presentes em muitas sociedades nacionais, como um consenso generalizado 
básico, a imagem da política mais como um jogo do que como uma luta. Essa realidade poderá ocasionar graves 
inconvenientes, como a submissão das maiorias pelas minorias, afrontando o princípio democrático e facilitando o 
crescimento da apatia política, já que a população, muitas vezes, tem a sensação de que é a mesma coisa votar a uns ou 
a outros, de que nada vai mudar e que, portanto, é melhor não votar em ninguém. Logo, é mister analisar o método de 
maneira crítica, sempre com vistas ao estado de evolução da sociedade em que se quer implantá-lo (García-Pelayo, 
1996, p.218).  
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Grande do Sul, em seu artigo 19: o princípio da participação popular na gestão da 

coisa pública. Para tanto, fundamental a análise de alguns dispositivos da 

Constituição Estadual potencializadores do princípio da participação.  

 

3. O PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

 
No que tange ao estudo do princípio da participação, é interessante trazer 

à baila a posição adotada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em que o princípio 

da participação é recepcionado pela Carta Estadual. Desde o seu preâmbulo 

nota-se a adoção de um regime de governo democrático, a ser exercido mediante 

formas representativas e também participativas. 
 

Nós, representantes do povo Rio-Grandense, com os poderes 
constituintes outorgados pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, voltados para a construção de uma 
sociedade fundada nos princípios da soberania popular, da 
liberdade, da igualdade, da ética e do pleno exercício da 
cidadania, em que o trabalho seja fonte de definição das relações 
sociais e econômicas, e a prática da democracia seja real e 
constante, em formas representativas e participativas, 
afirmando nosso compromisso com a unidade nacional, a 
autonomia política e administrativa, a integração dos povos latino-
americanos e os elevados valores da tradição gaúcha, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, esta Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul.196 
 

Ao trabalhar com o título I – Dos Princípios Fundamentais, em seu art. 1.o, 

a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul adota os mesmos princípios 

fundamentais e direitos individuais, coletivos, sociais e políticos universalmente 

consagrados pela Magna Carta de 1988. Já o seu art. 2.o dispõe que a soberania 

popular será exercida mediante sufrágio universal, voto direto, secreto e de igual 

valor e ainda mediante as manifestações diretas do plebiscito (consulta prévia à 

população estadual, necessário para a venda de estatais rio-grandenses, 

conforme artigo 22 da Constituição Estadual, bem como para a emancipação de 

municípios, conforme artigo 18 § 4° da Constituição Federal), referendo (consulta 

posterior à edição de uma lei estadual, a qual vai ratificá-la ou não, previsto no 

artigo 69 da Constituição Estadual) e iniciativa popular (projeto de lei de iniciativa 
                                              
196 Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (1989). 
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da população o qual, em particular, é tratado nos artigos 68 e seguintes da 

Constituição Estadual).  

Porém, a Constituição Estadual Sul-rio-grandense inova ao dispor 

explicitamente em seu artigo 19 do princípio da participação. Salienta-se que aqui 

a carta estadual foi além da Magna Carta de 1988, tornando explícito para a 

Administração Pública estadual e municipal o princípio da participação. E reafirma 

no inciso III do referido artigo que a Administração organizar-se-á visando 

aproximar os serviços públicos dos beneficiários ou destinatários. 

Em continuidade aos dispositivos da Constituição Estadual que reafirmam o 

princípio da participação observa-se o art. 23, o qual possibilita a todos o acesso à 

informação administrativa, repetindo dispositivos constitucionais. No art. 25 

determina-se que as empresas sob controle estatal e fundações públicas deverão 

ter na sua diretoria, no mínimo, um representante dos empregados. Ao tratar das 

funções e atribuições do Ministério Público, a Carta Estadual rio-grandense, em seu 

art. 111, V incumbe ao parquet, nos termos de lei complementar, "receber petições, 

reclamações e representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos 

assegurados na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis".  

Dessa forma, a consensualidade e a participação popular na formulação 

das políticas públicas do Poder Executivo tanto em âmbito estadual quanto 

municipal são o grande diferencial da Constituição do Estado do Rio Grande do 

Sul. Assim, para quase todas as áreas de atuação do poder executivo a 

Constituição estadual prevê que seja assessorado por um Conselho Gestor, 

órgão composto de forma paritária por membros da sociedade civil e da 

sociedade política, com caráter consultivo ou deliberativo. Exemplifica-se esta 

atuação dos conselhos nas seguintes áreas: a) no art. 126 possibilita-se a 

participação da sociedade civil em Conselhos de Defesa e Segurança da 

Comunidade nos assuntos atinentes à segurança pública estadual; b) com relação 

ao direito à educação, a Constituição Estadual prevê que a política de ensino 

deverá embasar-se na democracia e no respeito aos direitos humanos (art. 196), 

primando pela gestão democrática do ensino público (art. 197, VI). Deverá ser 

instalado um Conselho Estadual de Educação (art. 207), além dos Conselhos de 

Educação Municipais (artigo 216, § 4.º), com poderes consultivos, fiscalizadores, 

normativos e deliberativos, compostos em grande parte por membros indicados 
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pela comunidade escolar. Por sua vez, as escolas públicas deverão estar à 

disposição da comunidade e também contarão com Conselhos Escolares 

constituídos pelos diretores da escola e por representantes da comunidade 

escolar (art. 213); c) no que tange à cultura, também haverá um Conselho 

Estadual de Cultura para atingir a gestão democrática da política cultural (art. 

225), devendo ser composto por representantes das entidades culturais; d) já a 

política estadual de ciência e tecnologia estará destinada a órgão específico 

criado por lei (Lei estadual n.10.534/95), o qual terá a forma de um conselho 

gestor e, em conjunto com a sociedade política, deverá conter representação de 

segmentos da comunidade científica e dos cidadãos (art. 235); e) para a 

comunicação social a Carta estadual possibilita amplo acesso dos meios de 

comunicação social estatais aos partidos políticos, sindicatos, organizações 

profissionais, comunitárias, culturais e ambientais defensoras dos direitos 

humanos e da liberdade de expressão e informação social (art. 239), 

estabelecendo no seu artigo 238 § único da instalação do Conselho Estadual de 

Comunicação Social; e) e para a definição de políticas e programas de proteção 

da criança, adolescente, jovem, idoso, portadores de deficiência e/ou 

necessidades especiais possibilita-se a participação e entidades da sociedade 

civil (art. 260), destinando-se a coordenação, acompanhamento e fiscalização de 

tais programas a conselhos comunitários compostos também por segmentos da 

sociedade civil organizada (art. 260, parágrafo 1.o). E no seu parágrafo 2.o institui 

o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Estadual da Juventude e o Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente, como órgãos que auxiliam o poder 

executivo na formulação das políticas públicas específicas de cada pasta. 

Já no que tange à saúde, o art. 242, IV determina que as ações e serviços 

públicos de saúde deverão observar a "participação, com poder decisório, das 

entidades populares representativas dos usuários e trabalhadores da saúde, na 

formulação, gestão, controle e fiscalização das políticas de saúde". Trata-se de 

norma que vai ao encontro da Lei Federal 8.080/90, que dispõe sobre a gestão 

participativa e descentralizada do Sistema Único de Saúde. 

Por sua vez, na política estadual de habitação, a Constituição Estadual do 

Rio Grande do Sul estabelece que ela deverá estar articulada com as 

comunidades organizadas (art. 173).  
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Já quanto à segurança social, o art. 190 dispõe que "A Segurança Social é 

garantida por um conjunto de ações do Estado, dos Municípios e da sociedade, 

destinadas a tornar efetivos os direitos ao trabalho, à educação, à alimentação, à 

cultura, ao desporto, ao lazer, à saúde, à habitação e à assistência social, 

assegurados ao indivíduo pela Constituição Federal, guardadas as peculiaridades 

locais.” Assim, tais ações de garantia de direitos sociais devem ser 

responsabilidade não só do Estado, mas dos Municípios e da própria sociedade 

civil. 

A política de defesa do consumidor, por sua vez, deverá ser planejada e 

executada pelo Poder Público, sempre com a "participação de entidades 

representativas do consumidor, de empresários e trabalhadores" (art. 267). 

No que tange à política de desenvolvimento estadual e regional, a 

Constituição Estadual rio-grandense, em seu art. 167, determina que a definição 

das "diretrizes gerais, regionais e setoriais da política de desenvolvimento caberá 

a órgão específico, com representação paritária do Governo do Estado e da 

sociedade civil". E o artigo 168 garante o acesso aos cidadãos de informações 

sobre "qualidade de vida, meio ambiente, condições de serviços e atividades 

econômicas e sociais, bem como a participação popular no processo decisório". 

Ao tratar sobre finanças públicas, o art. 146 da Constituição Estadual do 

Rio Grande do Sul remete o assunto à lei complementar, devendo esta observar 

os princípios constitucionais e de lei complementar federal (aqui relembram-se os 

princípios e as regras dispostos na Lei Complementar n.o 101/2000, em especial 

seu capítulo relativo ao princípio da transparência da gestão fiscal, nos artigos 48 

a 59). Salienta-se a positivação da exigência, na forma da lei, da participação 

popular na elaboração das peças orçamentárias (art. 149, parágrafo 4.o da 

Constituição Estadual), assim dispondo: "os orçamentos anuais, de execução 

obrigatória, compatibilizados com o plano plurianual, elaborados com participação 

popular na forma da lei, e em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias, 

serão os seguintes: (...)." E ainda há a possibilidade, pelo art. 152, parágrafo 6.o 

da Constituição Estadual de serem "apresentadas emendas populares aos 

projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual, desde que firmadas por, no mínimo, quinhentos eleitores ou encaminhadas 

por duas entidades representativas da sociedade". Note-se no seguinte parágrafo 
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7.o a obrigatoriedade de plena divulgação à cidadania das leis orçamentárias, 

franqueando-as ao público trinta dias antes de sua submissão ao plenário. Tais 

dispositivos visam ao controle social na gestão fiscal do ente público ou poder, 

aliando-o ao princípio da participação popular e ao princípio transparência, 

possibilitando à cidadania, individual ou coletivamente organizada, controlar os 

atos contrários à legalidade ou ao interesse público. Nesse sentido, afirma Freitas 

(2001) que: 

temos, desde que bem interpretados, vários instrumentos 
disponíveis viabilizadores da intensificação do processo de 
controle social, que permite o mencionado amadurecimento crítico 
da sociedade, ou seja, a conquista de sua maioridade cívica, 
habilitada a aproximar Estado e Sociedade, tornando, assim, o 
aparato estatal um servidor dos propósitos superiores da 
sociedade civil, para a qual o Estado existe como 
institucionalização das condições de paz, progresso, moralidade e 
justiça. (Freitas, 2001, p.13-26) 

 

Por fim, ao tratar da política urbana, a Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, em seu art. 177, aponta a necessidade de participação das 

entidades comunitárias na formulação do Plano Diretor Municipal e das diretrizes 

gerais de ocupação do território Municipal: 

 
Art. 177.  Os planos diretores, obrigatórios para as cidades com 
população de mais de vinte mil habitantes e para todos os 
Municípios integrantes da região metropolitana e das 
aglomerações urbanas, além de contemplar os aspectos de 
interesse local, de respeitar a vocação ecológica, o meio ambiente 
e o patrimônio cultural, serão compatibilizados com as diretrizes 
do planejamento do desenvolvimento regional. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 44, de 16/06/04) (...) 
§ 5.º Os Municípios assegurarão a participação das entidades 
comunitárias legalmente constituídas na definição do plano 
diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bem 
como na elaboração e implementação dos planos, programas 
e projetos que lhe sejam concernentes.197 
 
 
 
 

                                              
197 Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (1989).  
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O dispositivo constitucional supra, em especial no seu parágrafo 5.º, é 

destinado a atender ao mandamento constitucional federal disposto no artigo 29, 

XII, o qual prevê a efetiva participação das entidades locais no planejamento 

municipal: 

Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:(...) 
XII - cooperação das associações representativas no 
planejamento municipal;198 

 

Dessa forma, no planejamento urbanístico dos municípios integrantes do 

Estado do Rio Grande do Sul exige-se, como elemento obrigatório, o 

consensualismo e a participação popular. Para tanto, não basta a mera 

publicidade das leis e atos administrativos dessa natureza, mas em efetivo 

assegurar a participação – mediante audiências públicas – de entidades 

comunitárias legalmente constituídas para a elaboração do plano diretor, 

diretrizes gerais de ocupação do território, bem como para a elaboração e 

execução dos planos, programas e projetos a eles concernentes. Nesse sentido, 

observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul vem 

atendendo a esses dispositivos constitucionais, declarando a 

inconstitucionalidade formal de planos diretores e de suas posteriores alterações 

que não contemplem o princípio da participação popular, conforme arestos abaixo 

relacionados: 
ADI. LEI MUNICIPAL. REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 
FALTA DE PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. É inconstitucional a Lei 
Complementar nº 333-2006 do Município de Santa Cruz do Sul 
que versa sobre matéria típica de plano diretor ou de lei que fixa 
diretrizes do território. Trâmite sem qualquer consulta popular. 
Ofensa ao art. 177, § 5°, da Constituição Estadual. Precedentes. 
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. 199 

  
                                              
198Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 
 
199 Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70020527149 (2007). 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE IMBÉ. 
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. 
MANUTENÇÃO. PROJETO DE LEI Nº 25/2017. 
IRREGULARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1839/2017. 
ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR. REDUÇÃO DA DISTÂNCIA 
MÍNIMA EXIGIDA ENTRE POSTOS DE GASOLINA E 
ESTABELECIMENTOS OU ÁREAS DE FREQUÊNCIA INTENSA 
DE PÚBLICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E 
DEBATES. AUSÊNCIA DE ESTUDOS DE IMPACTO NA 
SEGURANÇA E NO MEIO AMBIENTE. 1. A controvérsia cinge-se 
à regularidade do processo legislativo do PL nº 25/2017 do 
Município de Imbé, o qual culminou na aprovação da Lei Municipal 
nº 1.839/2017, que alterou o Plano Diretor do Município, 
especificamente no que se refere ao art. 138, parágrafos 3º, 4º e 
6º, reduzindo a distância mínima exigida entre os postos de 
abastecimento e estabelecimentos ou áreas de frequência intensa 
de público foram reduzidas de 100 para 50 metros. 2. De acordo 
com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), o 
processo de elaboração do Plano Diretor necessita da promoção 
de audiências públicas e debates. E, no caso dos autos, tal 
requisito não restou cabalmente comprovado, visto que as únicas 
oportunidades de debate da questão foram as duas audiências 
públicas realizadas com intervalo de apenas dois dias, e apenas 
12 dias antes da proposição do Projeto de Lei. 3. Além disso, não 
foram realizados estudos de impacto na segurança e no meio 
ambiente, os quais, sabidamente, podem ser requeridos pelo 
parquet enquanto guardião dos interesses da coletividade, dentre 
os quais se insere o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, previsto no art. 225, da Constituição Federal. Sendo 
assim, deve ser mantida a douta decisão que deferiu a 
antecipação da tutela requerida pelo Ministério Público. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 200 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 
Nº 4.195/2008. MUNICÍPIO DE TORRES. VÍCIO FORMAL. 
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES REALIZADAS 
EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DIRETOR. 
AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. Lei que afronta o art. 177, § 
5º, da Constituição Estadual, por autorizar o Poder Executivo a 
regularizar as obras e edificações realizadas em desconformidade 
com o plano diretor municipal, sem a participação da comunidade 
na discussão da matéria. Vício formal. Obrigatoriedade do 
planejamento participativo. Art. 1º, caput e parágrafo único, e art. 
29, inc. XII, ambos da Constituição Federal. Lei declarada 
inconstitucional. Efeitos ex nunc, com modulação. JULGARAM 
PROCEDENTE A AÇÃO. UNÂNIME. 201 

                                              
200 Agravo de Instrumento n. 70077234367 (Nº CNJ: 0088648-19.2018.8.21.7000) (2018). 
 
201 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70033881541 (2011).  
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.468, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 2001, DO MUNICÍPIO DE 
HORIZONTINA. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR. VÍCIO NO 
PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE. OFENSA AO ART. 177, § 5º, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ART. 29, XII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É inconstitucional a Lei nº 
1.468/2001, do Município de Horizontina, pois editada sem que 
promovida a participação comunitária, para deliberação de 
alteração do Plano Diretor do Município, conforme exige o art. 
177, § 5º, da Constituição Estadual e o art. 29, XII, da Constituição 
Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA.202 

Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está a 

trabalhar no sentido de garantir o atendimento dos dispositivos constitucionais 

concernentes à participação popular, em que pese privilegiar sua aplicação nas 

questões de direito urbanístico, ou seja, na definição e posteriores modificações 

do Plano Diretor e do planejamento municipal, a partir da fundamentação 

constitucional estadual acima posta. Este entendimento é também compartilhado 

com Tribunais de Justiça de outras unidades da federação brasileira, que também 

trazem em suas Constituições Estaduais dispositivos semelhantes garantidores 

da participação popular no direito urbanístico. Veja-se como exemplos os casos 

abaixo, do Espírito Santo, de São Paulo e de Santa Catarina: 
 

AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – ALTERAÇÃO NO 
PLANO DIRETOR URBANO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE 
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – GESTÃO 
DEMOCRÁTICA DAS CIDADES. 
1 – A Constituição do Estado do Espírito Santo prevê a necessária 
participação popular para a elaboração e alterações posteriores 
do Plano Diretor Urbano, consoante se infere do art. 231, 
parágrafo único, inciso IV e art. 236. 
2 – A elaboração das políticas de desenvolvimento urbano deverá 
obedecer às diretrizes da gestão democrática das cidades e 
contar com a participação ativa da sociedade, seja através dos 
conselhos municipais, v.g. do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - COMDEMA - ou o Conselho Municipal do Plano 
Diretor Urbano – CMPDU, seja através da realização das 
audiências públicas, a fim de atender os anseios da população 
como um todo. 
3 – A Lei nº 2.093⁄2014 modificou disposições na Lei Municipal nº 
1.731⁄2006 (que dispõe sobre Plano Diretor Urbano), e alterou a 

                                              
202 Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70028427466 (2009). 
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ordenação das edificações, sem a realização de consultas 
públicas. 
4 – Representação de inconstitucionalidade julgada procedente, 
com efeitos ex tunc. Conclusão. À unanimidade: Julgado 
procedente o pedido em face de Câmara Municipal de Afonso 
Cláudio, Município de Afonso Cláudio. 203 
 
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei municipal que altera 
substancialmente a lei que dispõe sobre o Plano Diretor do 
Município - Necessidade de ser o processo legislativo - tanto o 
referente à elaboração da Lei do Plano Diretor como daquela que 
a altera, integrado por estudos técnicos e manifestação das 
entidades comunitárias, fato que não ocorreu - Audiência do 
Conselho Municipal de Política Urbana que não supre a exigência 
da participação popular, caracterizadora de uma democracia 
participativa – Ação procedente.204 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N. 144/2008, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, QUE 
ALTEROU O PLANO DIRETOR DE GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, COM INSTITUIÇÃO DE 
NORMAS PARA O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO E USO 
DO SOLO URBANO. PROCESSO LEGISLATIVO NÃO 
SUBMETIDO À PARTICIPAÇÃO POPULAR. EXIGÊNCIA 
CONSTITUCIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL 
INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA.205 

 
Dessa forma, percebe-se que a jurisprudência estadual no Brasil vem 

reconhecendo a nulidade de planos diretores e suas posteriores alterações se 

não se observar o princípio da consensualidade e da participação popular 

previstos nas Cartas Estaduais. Porém, é preciso ampliar esta valorização das 

formas participativas de gestão para as demais áreas acima elencadas, como na 

questão do direito financeiro e dos orçamentos públicos, bem como para a 

garantia dos direitos sociais como um todo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme analisado, para garantir os postulados da administração 

consensual, novos meios de sociabilização precisam ser criados, capazes de 

                                              
203Espírito Santo. Tribunal de Justiça. ADI n. 100160054282, 2017.  
 
204São Paulo. Tribunal de Justiça. ADI nº 0207644-30.2011.8.26.0000, 2012. 
 
205Santa Catarina. Tribunal de Justiça. ADI n. 2008.064408-8, 2011. 



 

 
319 

 

 

integrar e abrir canais para a participação da sociedade civil na condução da 

coisa pública, eis que já não se pode deixar o sistema (mercado e Estado) alheio 

às esferas do mundo da vida (Habermas, 1992).  

Para efetivamente concretizar o modelo participativo e consensual de 

administração pública previsto na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul é 

preciso que as gestões administrativas sejam mais colaborativas e passem a 

contar: a) com os agentes políticos e servidores públicos; b) com a participação 

popular na gestão e no controle da atividade administrativa; c) com o apoio e a 

cooperação da iniciativa privada. São caracterizados como métodos inovadores 

da atual tendência da Administração Pública, definida como "a Era do Direito 

Administrativo Participativo", a qual conjuga sociedade civil, cidadania e poder 

estatal (Tácito, 1997, p.6).  

Logo, a Administração consensual e participativa é aquela que procura 

resgatar e reabilitar o indivíduo como administrado e a sociedade civil como 

protagonista indispensável de um diálogo democrático entre as instituições de 

representação. A emergência de uma sociedade democrática e participativa, na 

qual a cidadania quer algo mais, além de apenas fazer a tradicional escolha 

subjetiva de seus representantes nas esferas do poder no momento das eleições. 

Quer também ser ouvida na tomada das decisões que envolvam seus interesses 

individuais, coletivos e metaindividuais.  

E nesse sentido, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul é 

paradigmática, já que amplia os canais institucionais de atuação política da 

sociedade civil. Ao concretizar seus dispositivos incrementa-se a administração 

consensual e se promove seus múltiplos interesses, num processo 

eminentemente dialógico, substituindo-se, sempre que possível, a imperatividade 

das decisões dos poderes estatais pela consensualidade nas relações entre 

Estado e sociedade civil, a qual deverá ser atraída a atuar, inclusive, como 

parceira do Estado (Moreira Neto, 2001).  

Nessa feita, por todos os dispositivos acima elencados da Constituição 

Estadual do Grande do Sul enfatiza-se a necessidade de observância do princípio 

da participação e do consensualismo em âmbito dos três poderes estaduais: 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se de norma principiológica do regime 

jurídico-administrativo estadual e também de regra, positivada em cada situação 
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concreta acima tratada (política urbana, saúde, educação, cultura, direito do 

consumidor, proteção à criança, adolescente, idoso, política de desenvolvimento 

estadual e regional etc.).  

Concretizar e valorizar a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e 

seus mecanismos participativos passa a ser uma importante arma da cidadania 

gaúcha na conquista de um espaço e do direito de ser ouvido pelos governantes, 

em especial neste momento importante que o país está vivendo, em que muitos 

dos direitos fundamentais se mostram ameaçados pela adoção de políticas 

antidemocráticas e centralizadoras, de cortes em gastos sociais e diminuição do 

Estado como um todo. 
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Artigo enviado em 10/12/2018. Aprovado em 15/03/2019. 

 
Abstract: In the consensual administration a democratic and participative 
management, is adopted, which must cover all the entities of the federation and in 
the thee spheres of power. And in this sense, the state constitution of rio Grande 
do Sul went well beyond the Brazilian federal constitution, since it positived the 
principle of participation as on of the principles of the legal-administrative regime , 
in its  article 19 of this from, by the deductive method, the article aims to 
demonstrate that in order to fully realize the ideals of the state constitution of Rio 
Grande do Sul, it is necessary to develop a participatory society in which 
citizenship must go beyond elections, but must be heard in decisions that envolve 
their individual, collective and metaindividual interests. 
 
Keywords: Consensual administration; Management administration; Citizenship; 
Participation. 
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Resumo: Esse trabalho objetiva expor e demonstrar que a Carta Estadual do 
Rio Grande do Sul de 1989 (que se comemora e homenageia), sob comando 
federativo da Carta Federal de 1988, mantém, amplia e aperfeiçoa - sob os 
princípios republicanos e democráticos -, o Tribunal de Contas do Estado. 
Elastece suas funções e especializa sua ação de controle. Declara-o 
indisponível, Indelegável e necessário e dá-lhe a envergadura  de Instituição  
de Estado Democrático  de Direito. Tem como fundamento e finalidade a 
dignidade da pessoa humana, como comanda a Carta. Esse o Tribunal de 
Contas do Estado esculpido e pétreo no ordenamento constitucional que 
cumpre trinta anos. A ele se invoca para comemorar e homenagear 
duplamente: a Carta Constitucional que o sedia e a Instituição de Controle. 
Redemocratizadora, atualizada, como o fora a Carta Estadual de 1947, a 
vigente e mais longeva das Cartas é para ser compreendida, respeitada e 
cumprida. 
 
Palavras-chave: Constituição do Estado do Rio Grande do Sul 1989; Carta 
Federal de 1988; Tribunal de Contas do Estado; Instituição de Estado; 
Democracia; República; Dignidade da pessoa humana. 
 
Sumário: Introdução – 1 A criação do tribunal de contas do estado – 2 O 
controle externo: Constituição Federal de 1988– 3 – Conclusões – 
Referências 

 
 
INTRODUÇÃO  
 

Às comemorações e homenagens dos trinta anos da promulgação da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989 deve ser acrescentada a 

relevância constitucional e institucional do Tribunal de Contas do Estado nela com 

sede, segundo mandamento federativo e simétrico da Carta Federal de 1988. 

A origem, evolução e aperfeiçoamento do Tribunal de Contas do Estado e 

sua pétrea posição constitucional como Instituição de Estado serão analisadas, 

ressaltando seus deveres- poderes, funções essenciais à independência dos seus 

pareceres e julgamentos, assim como sua autonomia - equiparado a tribunal 

judiciário. De igual qualificativo, seus membros são assimilados à magistratura. 
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Esse trabalho apoia-se em tese de doutorado (PUCRS) e dissertação de 

mestrado (PUCRS), do autor, além de pareceres, capítulos de livros e artigos. 

Soma-se a longa trajetória profissional, inclusive na Corte de Contas do Estado. 

 

1. A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
 

O relevo constitucional e institucional do Tribunal de Contas do Estado é 

categoria histórico-jurídica e somente se emoldura integralmente na 

redemocratização do país em 1988 mediante comando da Carta Federal de 1988 

e da Carta Estadual de 1989. Anteriormente, desde 1935, há um desenrolar 

legislativo que não guarda semelhança com o modelo vigente. 

 

1.1. A criação do tribunal de contas do estado - 1935 
 

O Governador do Estado cria ("crea" no vernáculo do texto legal) um 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul mediante Decreto nº 5.975, 

de 26.6.1935. É de se estranhar. O Governador não se fundamenta na recém 

promulgada Carta Federal de 1934 (Poletti, 2015). Nela figura o Tribunal Federal. 

Institui a Corte ato solitário e excepcional do Chefe de Poder Executivo. 

Prevê o decreto local a composição do Tribunal de Contas por cinco juízes, 

nomeados pelo Governador. Ele se auto intitula criador e mantenedor do Tribunal. 

Outorga minuciosa organização interna, firma as competências dessa Corte de 

forma ampla e exaustiva. 

Ao Tribunal atribui-lhe poder para ordenar prisão (artigo 4º, XI), julgar 

recursos em matéria fiscal estadual ou municipal e julgar a legalidade da prisão 

decretada por autoridades fiscais (artigo 4º, XII). 

No elenco de competências salienta-se - artigo 13 -, que dará parecer 

prévio sobre as contas que os Executivos estadual e municipal devem prestar aos 

respectivos Poderes Legislativos. Estranha-se que o Governador se utilize de um 

decreto, insinuando ser ele lei. 

Ao firmar o Decreto nº 5.975/1935, o Chefe do Estado invoca como 

fundamento de competência o Decreto Federal nº 19.398, de 11 de novembro de 

1930. Ampara-se em ato revolucionário do movimento de 1930. Ignora que o país 
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já estava sob ordenamento constitucional desde 1934. Não refere no ato local 

qual o dispositivo federal que o autoriza.  

Pode-se, entretanto, colher o artigo 11, parágrafo segundo, do referido 

Decreto Federal. Ele atribui ao então interventor federal os mesmos, amplos e 

excepcionais, poderes que se auto-outorga o Chefe do Governo Provisório 

Federal. 

A Carta Federal de 16 de julho de 1934, uma das razões do movimento 

revolucionário, é defenestrada pelo Governador. 

É ela, atualizada e moderna, que se ignora; até mesmo seu artigo 99, sob o 

inovador título no Capítulo VI que trata "Dos Órgãos de Cooperação 

Governamental" e na sua Seção II alça o Tribunal de Contas para essa importante 

locação constitucional. 

Observa-se, também, a estranha antecipação para a criação de um 

Tribunal de Contas utilizando-se meios de excepcionalidade. 

Note-se: o movimento de 1930 já estava constitucionalizado democraticamente, 

vencedor historicamente. Já não mais havia a velha república contra a qual o Rio 

Grande do Sul encetara ação militar que depõe o governo federal. 

Certamente em 1935 não escapava ao Governador, ainda travestido de 

caudilho-interventor, que a Carta Estadual estava sob processo legislativo e logo 

seria promulgada em 26 de junho de 1935 (três dias apos o decreto). 

Portanto, o decreto estadual, com o estigma da intervenção, foi assinado 

como ato excepcional antes da Carta Estadual - democrática, republicana e sob o 

comando de uma Carta Federal igualmente democrática e republicana, sob 

influência da elogiada Constituição de Weimar. A antecipação da criação do 

Tribunal por decreto pode ser explicada: evita o governador-interventor submeter-

se ao art. 94, parágrafo primeiro da nascente Carta Estadual que determinaria a 

aprovação pelo Legislativo às indicações pelo Executivo dos Juizes da Corte. 

Na Carta local de 1935, o artigo 19 determina o julgamento imediato pela 

Assembleia Legislativa, ao inicio da sessão anual, das contas prestadas pelo 

Governador.  

O artigo 34 combinado com o artigo 19 atribui competência ao Poder 

Legislativo estadual para o referido julgamento de contas. 
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O artigo 94, parágrafo sexto, inscreve competência do Tribunal de Contas 

do Estado, mediante requisição dos Poderes Legislativo ou Executivo, para emitir 

parecer sobre projetos de lei que versem sobre receita ou despesa pública.  

No mesmo dispositivo, mantém a competência para julgar recursos fiscais, 

estadual ou municipais. No artigo 94 do Título III, Capítulo XII, declara instituído o 

Tribunal de Contas. Conceitua-o Órgão de Cooperação das Atividades 

Governamentais.   

Nesse "locus" constitucional emitirá parecer prévio sobre as contas dos 

Executivos estadual e municipal, prestadas anualmente aos respectivos Poderes 

Legislativos (parágrafo sexto do artigo 94). Diz a Carta de 35: acompanhará a 

execução orçamentária do Estado e dos Municípios; julgará as contas dos 

executivos responsáveis por bens e dinheiro públicos.  

Verifica-se que tendo exercido os poderes revolucionários do movimento 

de 1930, o Governador do Estado, até então interventor, age como se ainda 

estivesse na excepcionalidade, cria um Tribunal de Contas sem embasar seu ato 

na Carta Federal de 1934, valendo- se de um ato excepcional e por igual ignora o 

processo constituinte do Estado206.  

 

2. O CONTROLE EXTERNO: CONSTITUÇÃO FEDERAL DE 1988 
 

Determina a Constituição Federal o controle externo (e interno) sobre a 

atividade administrativa e financeira do Estado. 

 

2.1. Atividade administrativa do estado 
 

O controle da atividade da administração pública não se restringe às contas 

dos chefes de Poderes Executivos. A administração pública não é uma atividade 

restrita ao Poder Executivo. 

Ela se dissemina, face à autonomia administrativa e financeira, pelos 

demais Poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas, administração direta e 

indireta, em todos os níveis federativos. 

                                              
206 O movimento de 1930 institui uma nova república com a Carta de 1934. Em 1937 instaura um regime 

ditatorial - Estado Novo e rompe com o seu ideário. 
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O Poder Legislativo administra seus recursos financeiros, seus próprios 

membros e servidores públicos e seus próprios bens. 

Da mesma maneira, o Poder Judiciário também exerce atividade típica 

administrativa, praticando, como no Poder Legislativo, atos e fatos (a atividade) 

administrativos, administrando seus recursos financeiros, seus próprios membros 

e servidores públicos e respectivos bens. 

O Ministério Público e o Tribunal de Contas, por igual, são administradores 

de seus membros, servidores públicos e respectivos bens. 

A atividade administrativa assim disseminada por Poderes e Instituições de 

Estado (Ministério Público e Tribunal de Contas) é o objeto de controle externo 

cuja atribuição é do Tribunal de Contas207. 

 

2.1.1. Atividade financeira do estado 
 

Atividade financeira é aquela desenvolvida pelo Estado (em contraponto 

com a atividade econômica) segundo normas constitucionais e é uma província 

própria da Ciência do Direito, mas nitidamente demarcada como espécie 

administrativa (assim como a tributação). Sua finalidade é dotar o Estado de 

recursos financeiros indispensáveis à satisfação de necessidades coletivas ou 

individuais eleitas pela Constituição. 

Pode-se entender, metodologicamente, que a atividade financeira se 

desenvolve em quatro fases208: 

•  Obter receitas (ou gerar recursos); 

•  Administrar receitas (ou gerir recursos); 

•  Efetuar despesas (ou gastar os recursos); 

•  Controlar as três fases antecedentes. 

 

Nesse esquema simplificado, sem prejuízo de outras competências de 

controle de legitimidade, o Tribunal de Contas se insere na última fase, como o 

controlador da administração das receitas e das despesas. Não é competência 

                                              
207 Para o conceito de administração pública e relação de administração: Cirne Lima (1981). 
 
208 A classificação das fases da atividade financeira estatal é do autor. Nela está incluído o controle, como a 

última e indispensável etapa da atividade financeira. Embora o controle não seja apenas financeiro, sua 
relevância encontra-se na preponderante atribuição de controle do dinheiro, bens e patrimônio públicos. 
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única, mas importante, porque interfere diretamente com a atividade financeira do 

Estado e a satisfação das necessidades coletivas ou individuais públicas erigidas 

em finalidade ou interesse público do Estado e da sociedade e na qual se 

concretizam os direitos humanos. 

 

2.1.2. Modelo de controle externo na constituição de 1988 
 

A Constituição Federal de 1988 estabelece para a União e simetricamente 

para os entes federados (onde inclui o DF e os Municípios) a competência de 

controle externo. 

Dispõe o artigo 70 e seu parágrafo único da Constituição Federal: 

 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa ou entidade 
pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiro bens e valores públicos ou pelos quais a União responde, 
ou que, em nome desta, assume obrigações de natureza 
pecuniária. 

 
O dispositivo inicia a Seção IX (e última) do Capítulo I – Do Poder 

Legislativo (Título IV – Da Organização dos Poderes). 

Trata-se da derradeira competência constitucional atribuída ao Poder 

Legislativo, exercida por ambas as Casas. 

Determina o dever-poder de fiscalização exercido pelo Congresso 

Nacional, mediante controles externo e interno. Qual o significado de fiscalização, 

exercida mediante controle? 

A fiscalização é um meio de verificação que não possui a amplitude do 

controle. Controle é o gênero de fiscalização. 

A fiscalização sediada no Poder Legislativo, exercida mediante controle 

externo e, portanto, em bases técnicas, é de natureza política no sentido 

finalístico. Controle externo ou interno, de outro lado, é eminentemente técnico, 

ainda que ambos tenham a mesma matriz de dever-poder.  
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Ao atribuir ao Poder Legislativo o exercício da competência fiscalizatória no 

elenco que enumera, a Constituição, na primeira parte do artigo 70, demonstra-se 

coerente com o princípio do Estado Democrático de Direito que institui em 5 de 

outubro de 1988. 

Na tradição das Constituições anteriores, ainda que não tenha tão alargada 

a competência, o Poder Legislativo – preeminente entre os Poderes e Instituições 

de Estado harmônicos e independentes, mas colaborativos – é o representante 

eminente do povo, não apenas na função primeira de elaborar o estatuto do 

Estado e da Sociedade, mas também na função não menos importante de 

fiscalizar a administração pública direta e indireta. 

São conteúdos fiscalizatórios209: 

• Contábil – não apenas na contabilidade pública, mas também na 

privada, porque o universo abrangido pela fiscalização contábil insere os 

entes de direito público (administração direta, autarquias e fundações com 

natureza pública) e os entes de direito privado (sociedades de economia 

mista, empresas públicas e fundações estatais com natureza privada). A 

finalidade é a verificação dos registros e sua confiabilidade, bem como 

servir de base para as demais funções de fiscalização; 

• Financeira – a atividade financeira, como observado, destina-se a obter 

recursos que ingressam no Estado sem condição no passivo e serão 

utilizados para a satisfação das necessidades públicas, coletivas ou 

individuais; 

• Orçamentária – trata do planejamento, elaboração, normatização e 

execução orçamentários. São as peças fundamentais da atividade 

financeira do Estado – prevendo as receitas e determinando as despesas. 

São três: Orçamento Anual ou Fiscal, Orçamento Plurianual e Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 

• Operacional – introduzida na Carta de 1988, a fiscalização operacional 

se dirige essencialmente aos atos e fatos da administração pública e 

objetiva aquilatar o cumprimento de normas que determinam as ações 

estatais. Como inovação constitucional, é instrumento de avaliação e 

aprimoramento de tarefas executivas; 
                                              
209 A classificação e as definições são do autor. 
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• Patrimonial – a mais antiga das ações fiscalizatórias, junto com a 

financeira, tem por objeto os bens que compõem o patrimônio público – 

não apenas imobiliário, também dinheiros, títulos e valores. Também se 

dirige aos bens móveis permanentes e de consumo. 

Ao qualificar a fiscalização com o advérbio “quanto” no caput do artigo 70, 

a Constituição impõe três princípios à ação fiscalizatória: legalidade, 

legitimidade e economicidade, além dos objetivos fiscalizatórios de 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 

• Legalidade – a fiscalização quanto à legalidade, aliás, incluída no caput 

do artigo 37 da CF, que rege a Administração Pública, não se limita a 

fiscalizar o cumprimento da estrita legalidade, mas da concordância com o 

espírito da lei, como conformidade aos demais princípios constitucionais e 

que compõem o interesse público – garantia normativa dos direitos 

fundamentais; 

• Legitimidade – é a fiscalização da ação administrativa na sua adequação 

e conformidade com o sistema jurídico; 

• Economicidade – relevante objeto de fiscalização, com ênfase na 

eficiência (como na operacionalidade), atento ao princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, excede os limites do custo-benefício da 

economia privada para avaliar os resultados pretendidos e os obtidos 

segundo os princípios financeiros – dos quais sobressai a satisfação das 

necessidades públicas. 

• Aplicação de subvenções é a utilização de dinheiros públicos (que são 

transferidos sem retorno) com as condições que a legislação lhes impõe. 

Em resumo, como na renúncia de receitas, trata-se de fiscalizar a 

administração financeira, sob os mesmos princípios enunciados no artigo 

70. 

 

Além dos princípios referidos no artigo 70 da CF, impende salientar que a 

Administração Pública submete-se, conforme o artigo 37 da CF, caput, aos 

princípios de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, 

além dos enunciados princípios incluídos nos incisos do artigo 37 da CF – v.g., 
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licitação, concurso público, responsabilidade civil, além dos demais princípios 

aplicáveis (v.g. igualdade, informação) explícitos ou implícitos. 

Na fiscalização determinada pelo artigo 70 da Carta Federal imbrica-se e 

com ela é conexa, a ação integral da administração pública, cujo fim é a 

realização dos direitos humanos. 

Observa-se, por igual, que o disposto no artigo 70 é modelo obrigatório, em 

razão da simetria federativa adotada em 1988, para as Cartas Estaduais, ou seja, 

a fiscalização atribuída como dever-poder ao Congresso Nacional é também 

dever-poder das Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais e à Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. 

O objeto da fiscalização dos entes federados são, respectivamente, as 

administrações públicas estadual, municipal e distrital, sob os mesmos princípios 

referidos e no elenco fiscalizatório determinado pelo artigo 70. 

A administração pública, como observado, expande-se nos Poderes, 

Ministério Público e Tribunal de Contas, nos níveis federativos respectivos. 

O parágrafo único do artigo 70 nomina o universo dos que prestam contas: 

qualquer pessoa física ou entidade pública e as ações das quais é devida a 

prestação de contas210. 

Dispõe ele: 

 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou 
entidade pública que utilize, arrecade, guarde ou gerencie 
dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responde, ou que, em nome desta, assume obrigações de 
natureza pecuniária. 

 
As operações citadas – utilize, arrecade, guarde ou gerencie – abrangem, 

propositadamente, a administração pública direta e indireta, inclusive, na última, 

quando for pessoa de direito privado. É a razão do termo “gerencie”, definição 

típica da atividade  privada. Mas o elenco  de operações é meramente enunciativo 

– não  clausulado, porque outras operações financeiras ou ações administrativas 

– cujo elenco é amplo, também se inserem no rol de atividades fiscalizados. 

                                              
210 Esse elenco daqueles que prestam contas não deixa margem a dúvidas: nele se insere desde o 

Presidente da República até o mais simples servidor do menor dos municípios brasileiros. 
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Aos entes federados mencionados também se aplica o parágrafo único do artigo 

70, face à simetria federativa, imposição constitucional cogente em razão de 

modelo obrigatório adotado na Carta de 1988. 

De outro lado, como auxílio ao controle externo, dispõe o artigo 71 da 

Constituição de 1988: “Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (...)”. 

Segue-se no texto constitucional o elenco de competências do Tribunal de 

Contas da União, impositivo para as demais Cortes de Contas, no que couber, em 

cumprimento ao artigo 75 e seu parágrafo único.  

O “auxílio” prestado pelo Tribunal de Contas da União não é a única 

competência, embora mais relevante; outras competências se elencam para o 

Tribunal de Contas (adiante analisadas). 

 
2.2. O modelo federal do tribunal de contas 
 

O controle externo federal tem sede no Poder Legislativo, como poder 

preeminente; seu exercício é atribuído na União ao Tribunal de Contas da União, 

em demais esferas federativas, às respectivas Casas Legislativas e Tribunais 

respectivos. É ele modelo impositivo federativo aos Tribunais de Contas dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – no que couber. 

O Tribunal de Contas da União, cujo adjetivo “da União” somente é 

acrescido na Carta outorgada de 1967, embora assim fosse referido desde antes, 

constitui-se em modelo federal impositivo para os Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas 

dos Municípios. 

É o que está disposto no artigo 75 e parágrafo único da Constituição 

Federal de 1988: 

 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que 
couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais 
de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os 
Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete 
Conselheiros. 
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Saliente-se que os Tribunais de Contas não formam um sistema nacional 

nem regional. São entes próprios de pessoas políticas que os instituíram e não 

mantém relacionamento entre si. 

O modelo impositivo refere-se à organização, composição e fiscalização. 

Impositivos e já determinados na Carta Federal; entretanto, sobre os Tribunais 

estaduais disporão as constituições estaduais, acrescendo o parágrafo único 

acima transcrito também a imposição do número sete de membros e desde logo 

nominados de Conselheiros. 

 

2.2.1. Tribunais ou conselhos municipais 
 

Quanto aos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, explicita-se 

que algumas capitais de Estado possuem Tribunal próprio, como São Paulo e 

Salvador; enquanto que, ainda na Bahia, os Municípios do interior do Estado 

dispõem de uma terceira Corte: o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. 

O artigo 31, parágrafo quarto da Constituição vedou a criação de Tribunais, 

Conselhos ou órgãos de Contas Municipais, permitindo a manutenção dos já 

existentes. 

Determina o dispositivo: “§ 4º. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos 

ou órgãos de Contas Municipais”. 

Os que já existiam foram mantidos, sob permissão constitucional e, além 

da imposição do modelo federal – artigo 75, eles estão referidos no artigo 31, 

parágrafo primeiro e o parecer prévio no parágrafo segundo, a saber: 

 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas 
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o 
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou 
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde 
houver. 
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as 
contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal. 
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A capital Porto Alegre já possuiu seu Tribunal de Contas integrado por 

cinco Conselheiros, criado pela Lei nº 2.020, de 5 de dezembro de 1959, à 

semelhança do Tribunal de Contas da União e do Estado. A Lei Orgânica foi 

emendada e o incorporou ao texto orgânico, artigos 72 a 75.  

A respeito da fiscalização que os Municípios deveriam ter, recorda-se que a 

Carta Estadual de 1947 deferiu a competências às respectivas leis orgânicas, 

conforme artigo 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Sobre essas competências, Cirne Lima emitiu parecer jurídico firmado em 8 

de abril de 1963 a respeito das competências das Cortes de Contas, inclusive a 

Estadual, cujos membros se denominavam Ministros. 

Por decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional o 

diploma de criação, a Corte foi extinta e seus Conselheiros já nomeados cujas 

funções não se iniciaram, ficaram em disponibilidade remunerada, igualada aos 

desembargadores estaduais e nessa condição alcançaram a aposentadoria. 

A respeito das contas que os Prefeitos dos Municípios situados no Estado 

do Rio Grande do Sul devam apresentar ao Legislativo Municipal, o parecer 

prévio será emitido pelo Tribunal de Contas do Estado e só deixará de prevalecer 

por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (artigo 31, §§ 1º e 

2º, da Constituição Federal). 

Portanto, a fiscalização dos Municípios do Estado é exercida pelo Poder 

Legislativo respectivo mediante controle externo a cargo do Tribunal de Contas do 

Estado e controle interno sediado no Poder Executivo. 

A razão do “quorum” qualificado de dois terços para deixar de prevalecer o 

parecer prévio, que será aprovado por maioria simples ou mantido se a votação 

não atingir dois terços, diz quanto às peculiaridades locais dos Municípios, desde 

logo atentadas pela Carta Federal. 

 

 

2.3.  Tribunal de contas do estado: composição e organização 
 

O Tribunal de Contas do Estado foi objeto de deliberação na Assembleia 

Legislativa, em maio de 1935, mediante emenda ao anteprojeto da Constituição 
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Estadual. O parecer da Comissão Constitucional foi relatado por Moysés 

Velhinho. 

Previa cinco juízes, nomeados pelo Governador do Estado, gozando das 

mesmas garantias dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. 

Em 26 de junho de 1935, o Decreto nº 5.975 do então Governador criava o 

Tribunal e, em 2 de julho do mesmo ano, o Decreto nº 6.004 nomeava o corpo de 

cinco Juízes, um Procurador de Estado junto ao Tribunal e dois Auditores. 

Em 7 de junho de 1939, pelo Decreto nº 7.858, o Estado Novo extinguiu o 

Tribunal, o qual somente se reinstalou em 24 de outubro de 1945, mediante 

Decreto-Lei nº 947, alterado pelo Decreto-Lei nº 948. 

Foi criado, nesse interregno extintivo, para exercer a fiscalização, o 

Departamento Administrativo do Estado, medida genérica adotada pelo Estado 

Novo de 1937. 

O Tribunal de Contas do Estado foi mantido na Carta Estadual de 1989.  A 

Assembleia Estadual constituinte dele dispôs em obediência ao mandamento da 

Carta Federal, mas na sua organização adotou peculiaridades (Miragem & 

Zimmer Júnior, 2010). 

Em seu artigo 74, I e II (texto atual), a Carta Estadual atribuiu à Assembleia 

Estadual a escolha de quatro Conselheiros e ao Governador do Estado a escolha 

alternada de dois Conselheiros dentre Conselheiros Substitutos e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal, mediante lista tríplice elaborada pela própria 

Corte, a cada vez e um a seu critério. 

Significa que, consoante modelo federal, uma cadeira é destinada a 

Conselheiro Substituto e outra a membro do Ministério Público. 

Como na Carta de 1989, o Governador não tinha prerrogativa de escolha 

exclusiva, resultou em desatenção ao modelo do Tribunal da União, para cuja 

composição o Presidente da República escolhe três Ministros, um da sua 

exclusiva indicação e dois dentre Auditores e membros do Ministério Público, o 

Governador do Estado quedou-se, no texto de 1989, sem a sua livre escolha para 

Conselheiro. 

Proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal 

acolheu a tese do Governador, desde liminar, determinando que um dos 
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Conselheiros, a exemplo do Tribunal da União, é da sua livre escolha, 

independente da lista tríplice de Auditores e membros do Ministério Público. 

O Governador escolhe um Conselheiro e mais dois constantes de lista 

tríplice de Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

do Estado. As listas tríplices são constituídas, alternadamente, por critérios de 

antiguidade e merecimento. 

Foi objeto de mandado de segurança a forma como o Tribunal Estadual do 

Rio Grande do Sul elaborou a primeira lista tríplice para o preenchimento da vaga 

de auditor. O deferimento da segurança pelo Tribunal de Justiça (transitada em 

julgado) acolheu a tese de que a lista é alternada, a primeira por critérios de 

antiguidade e a segunda por critérios de mérito, integralmente, cada uma delas. 

A primeira lista, objeto da ação de segurança, era composta por critério 

misto – um por antiguidade e os demais por mérito. O número de auditores, que a 

Carta de 1989 denomina de Auditores Substitutos de Conselheiros, é de sete. 

Incidentalmente, esse quantitativo foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, 

sem ressalvas, ainda que no Tribunal de Contas da União sejam eles em número 

de três. 

Em outro mandado de segurança, o Tribunal de Justiça indeferiu a 

segurança para acolher a hipótese de formação do órgão fracionário do Tribunal 

local inteiramente constituído por Auditores Substitutos de Conselheiros, dando a 

exata interpretação ao texto-modelo que se refere às outras funções de judicatura 

dos referidos Auditores, além da principal, que é a substituição de Conselheiros. 

A outra peculiaridade do Tribunal de Contas do Estado é relativa aos seus 

serviços de auditoria, divididos espacialmente em nove unidades regionais do 

Estado, abarcando os 496 Municípios do Estado. 

O Tribunal de Contas do Estado, através da Lei nº 11.935/2003, que 

modificou sua Lei Orgânica, inseriu na sua estrutura, como Diretoria, a Escola de 

Gestão e Controle Francisco Juruena, homenagem ao primeiro auditor, depois 

Ministro do TCE, Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e Vice-Reitor da 

PUCRS em duas oportunidades. 

Para a mobilização da escola, o Tribunal conta, nos seus quadros, com 

sete doutores, trinta e cinco mestres e 70 especialistas, dos quais 60 já formados 

pela própria Escola em regime conveniado. 
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Sua atuação é especializar e aprimorar o próprio corpo de servidores (dos 

quais todos têm curso superior – 99%) e os servidores estaduais e municipais 

integrantes das unidades jurisdicionadas. O TCE possui extenso catálogo próprio 

de doutores e mestres, além de especialistas, esses em gestão e controle 

formados pela própria Escola ou em convênio anterior à sua criação. A Escola 

edita a Revista técnica da Corte e sua missão é o aperfeiçoamento dos quadros 

técnicos e jurisdicionados: 

• Criando um pensamento crítico; 

• Analisando e propondo técnicas novas de administração e controle. 

 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, previsão do artigo 130 da 

Carta Federal, foi criado pela Lei Estadual nº 11.160/1998, e é integrado por 

Procurador Geral e Adjuntos de Procuradores, além de membros do Ministério 

Público Estadual211. Sua institucionalização está pacificada; ele é o órgão interno 

ativo na Corte com competências definidas212. 

O Tribunal de Contas se reúne em sessões do seu Pleno e em órgãos 

fracionários, dos quais a 1ª e 2ª Câmara, com três Conselheiros cada uma. Os 

Conselheiros Substitutos também integram o Pleno e os órgãos da Corte. 

A remuneração dos Conselheiros, prerrogativas, garantias e impedimentos 

são as mesmas dos Desembargadores estaduais, segundo determina a Carta 

Estadual. 

Submetida por ADIN ao Supremo Tribunal Federal a identidade 

remuneratória, a mais alta Corte indeferiu a ação, declarando assimilados ou 

assemelhados os Conselheiros a Desembargadores. 

 

2.3.1. A ação controladora do Tribunal de Contas do Estado: competências 
 

A ação fiscalizadora estadual obedece ao modelo federal de competências 

do Tribunal de Contas da União. A Carta Federal emprega o termo fiscalização; 

tecnicamente teria sido correto utilizar o termo controle. Já foi objeto de análise 

                                              
211 Os projetos de lei que resultaram nas Leis nº 11.160/98 e nº 11.935/03 foram iniciados no Pleno do 

Tribunal de Contas no exercício da sua autonômica competência administrativa e financeira. 
 
212 Sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: STF ADI 2378; STF ADI 328 e STF ADI 789. 
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acima a distinção entre controle e fiscalização. No modelo de Tribunais estaduais 

e municipais deveria constar controle e não fiscalização (artigo 75). 

O artigo 71 da Carta Estadual de 1989 dispõe sobre as competências do 

Tribunal de Contas do Estado, ressaltando-se que os Municípios do Estado não 

dispunham de Tribunal de Contas de Município nem Conselho de Contas: 

 
No exercício de sua autonomia constitucional – como ente político 
federativo, o Poder Constituinte estadual, em 1989, manteve o 
Tribunal de Contas do Estado e sem destoar do modelo federal 
atribuiu a ele as competências de controle e as disposições 
relativas ao Tribunal de Justiça invocando os artigos 71 e 96 da 
Carta Federal. 
 

Estatui, ainda, a Carta Estadual, nos limites do modelo federal e no 

permissivo adequado do cabimento peculiar (“no que couber”): 

• Emitir parecer prévio sobre as contas anuais dos Prefeitos Municipais; 

• Avaliação, inclusive quanto a valores, dos contratos de locação e de 

serviços dos entes estaduais e municipais e das fundações privadas 

previdenciárias e assistenciais dos servidores estaduais e municipais; 

• Prestar informações à Mesa do Poder Legislativo estadual ou suas 

comissões, em caráter reservado sobre inspeções, mesmo ainda não 

decididas; 

• As informações prestadas também se referem às Câmaras Municipais e 

respectivas comissões; 

• Amplo poder de investigação, cabendo-lhe requisitar e examinar os 

documenos necessários; 

• Não poderá ser argumentado sigilo para a negativa de informações no 

exercício de sua competência; 

• Nenhuma informação poderá ser negada, no âmbito de sua 

competência. 

A competência do Tribunal de Contas do Estado está regulada no artigo 71 

da Carta Estadual: 

 

 

 



 

 
339 

 

 

Art. 71 – O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, 
será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual 
compete, além das atribuições previstas nos arts. 71 e 96 da 
Constituição Federal, adaptados ao Estado, emitir parecer prévio 
sobre as contas que os Prefeitos Municipais devem prestar 
anualmente. 
§ 1º - Os contratos de locação de prédios e de serviços firmados 
entre quaisquer das entidades referidas no artigo anterior e 
fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial de 
servidores deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas, que 
também avaliará os valores nele estabelecidos. 
§ 2º - O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação, 
cabendo-lhe requisitar e examinar, diretamente ou através de seu 
corpo técnico, a qualquer tempo, todos os elementos necessários 
ao exercício de suas atribuições. 
§ 3º - Não poderá ser negada qualquer informação, a pretexto de 
sigilo, ao Tribunal de Contas. 
§ 4º - A Mesa ou as comissões da Assembléia Legislativa poderão 
requisitar, em caráter reservado, informações sobre inspeções 
realizadas pelo Tribunal de Contas, ainda que as conclusões não 
tenham sido julgadas ou aprovadas. 
§ 5º - Compete ao Tribunal de Contas avaliar a eficiência e 
eficácia dos sistemas de controle interno dos órgãos e entidades 
por ele fiscalizados. 

 
Ficou, portanto, constituído que no Rio Grande do Sul, além do controle 

externo sobre a administração estadual, inclusive contas prestadas anualmente 

pelo Governador do Estado, incumbe também ao Tribunal de Contas o controle 

externo sobre as administrações municipais e sobre as contas prestadas 

anualmente pelos Prefeitos Municipais. 

Ao tratar da intervenção do Estado nos Municípios, a Carta Estadual atribui 

ao Tribunal de Contas competência para a representação nas seguintes hipóteses 

(artigo 15, I, II, III, parágrafo primeiro, b): 

• Deixar de ser pago, sem motivo de força maior, por dois anos 

consecutivos, a dívida fundada; 

• Não forem prestadas contas, na forma da lei; 

• Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Ressalva-se que conquanto a Carta Estadual não qualifique a prestação de 

contas como princípio, a Constituição federal atribui-lhe esse qualificativo ao tratar 

da intervenção da União nos Estados e Distrito Federal (artigo 34, VII-d). 
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2.3.2 Outras competências 
 

Destaca-se, por fim, outras competências atribuídas ao Tribunal de Contas 

do Estado em leis estaduais: 

• Exercer controle sobre as licitações e contratos de obras públicas, para 

fins de cumprir-se o princípio da economicidade (Lei nº 10.547/95); 

• Aferir a eficiência e eficácia do controle interno estadual e dos 

municípios (regulamentada pela Lei nº 10.683/96); 

• Processar e decidir sobre denúncias apresentadas ao Tribunal de 

Contas (Lei nº 9.478/91); 

• Controlar os contratos quanto à ilegalidade, abuso de poder ou violação 

de princípio subordinante da administração pública (Lei nº 11.299/98); 

• Prestarem os gestores as informações e esclarecimentos referentes às 

contas dos gestores antecedentes, proporcionando-se os meios 

necessários aos responsáveis (Lei nº 10.683/96); 

• Representar para fins de intervenção do Estado nos Municípios nos 

casos do artigo 15 da Constituição Estadual, incisos I, II e III. 

 

2.4.  Fiscalização sobre o tribunal de contas do estado 
 

Como obrigação, a Carta Estadual – artigo 72 – determinou ao Tribunal de 

Contas o encaminhamento anual à Assembleia do relatório da sua fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e aplicação de 

recursos públicos realizado na administração estadual, direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade e economicidade213. 

Também lhe incumbe encaminhar anualmente à Assembleia a 

demonstração dos quadros de pessoal do Estado. 

Ambos os relatórios serão encaminhados previamente a uma comissão 

permanente de deputados estaduais. 

 

2.5. Controle interno do estado e dos municípios 

                                              
213 O Tribunal de Contas presta relatório de atividades ao Poder Legislativo. O relatório encaminhado é 

analisado por comissão técnica e submetido ao Plenário do poder preeminente. É um princípio republicano 
de controle e democrático de isonomia (artigo 72 da Carta Estadual). 
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O órgão auxiliar do Tribunal de Contas – controle interno estadual, artigo 

76 da Carta Estadual, é uma organização una e integrada, compondo a 

controladoria de contabilidade e auditoria-geral do Estado (artigo 76 da Carta 

Estadual), cujos membros darão ciência ao Tribunal de Contas de quaisquer 

ilegalidades de que tomem ciência, sob pena de responsabilidade solidária. 

Cada Município deverá, igualmente, manter controle Interno segundo o 

modelo constitucional de 1988. 

As ocorrências assim registradas serão encaminhadas pelo Tribunal, em 

caráter reservado, à Mesa da Assembleia estadual (artigo 76, parágrafo único).  

O controle interno dos Municípios do Estado, também auxiliar do Tribunal 

de Contas do Estado, está sediado nos Poderes Executivos respectivos (art. 31 

da Constituição Federal). 

 

3. CONCLUSÕES 
 
 Segue as considerações feitas sobre o tema. 

 

3.1. A simetria constitucional 
Com o exame das competências do Tribunal de Contas da União, 

aplicáveis simétrica e federativamente, às demais cortes de contas, resgata-se, 

que a partir da Exposição de Motivos ao Decreto nº 966-A, Ruy Barbosa, em aula 

inaugural sobre o Tribunal de Contas, afirmara214: 

• O Tribunal de Contas é uma instituição democrática; 

• Resulta de uma Constituição livre destinada a firmar constituições 

democráticas em bases sólidas; 

• Providência de uma sociedade política bem constituída, exigida dos seus 

representantes; 

• O Tribunal de Contas é um corpo da magistratura intermediária à 

administração e à legislatura; 

• Cercado de garantias, com atribuições de revisão e julgamento; 

                                              
214 O original da Exposição de Motivos e do Decreto nº 966-A, obra de Ruy Barbosa, estão na Fundação 

Casa de Ruy Barbosa, no Rio de Janeiro. Seu valor histórico e jurídico emana efeitos, no que cabe, nos 
textos constitucionais republicanos. O autor possui cópia gráfica fiel dos documentos de Ruy. 
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• Exerce funções vitais no organismo constitucional, sem risco de converter-

se em instituição de ornato aparatoso e inútil; 

• Os membros do Tribunal de Contas são nomeados pelo Presidente da 

República, sujeitos à aprovação do Senado; 

• Gozarão seus membros das mesmas garantias de inamovibilidade dos 

membros do Supremo Tribunal Federal; 

• Incumbe-lhe o exame, a revisão e o julgamento de todas as operações 

concernentes à receita e despesa da República; 

• Todos os decretos do Poder Executivo, ordens ou avisos de Ministérios, 

que sejam suscetíveis de criar despesas ou interessar às finanças da 

república, para poderem ter publicidade e execução, serão sujeitos 

primeiro ao Tribunal de Contas, que os registrará quando reconheça que 

não violem disposição de lei nem excedam os créditos votados pelo Poder 

Legislativo; 

• Julgará anualmente as contas de todos os responsáveis pelas mesmas, 

independentemente dos Ministérios a que pertençam, dando-lhes quitação, 

condenando-os a pagar, e, quando não o cumprem, mandando proceder 

na forma de direito (Conforme Ruy Barbosa em Commentarios à 

Constituição Federal brasileira. Colligidos e ordenados por Homero Pires. 

São Paulo: Saraiva & Cia., 1934, v. VI, p. 448 et seq.). 

 

3.2. Natureza jurídica do tribunal de contas 
 

Para Torres (1992), o Tribunal de Contas está essencialmente ligado à 

democracia e à República. No Brasil, como o fora em Atenas, em Roma e entre 

os hebreus, é instrumento necessário e pela dimensão legitimadora e financeira 

da sua atuação, indissolúvel com a concretização dos direitos humanos: 

 
A democracia hodierna é representativa e participativa, como 
deixa claro a CF de 1988, assegurando às associações e demais 
órgãos da comunidade a possibilidade de defesas dos direitos 
públicos, coletivos e difusos. 
O Tribunal de Contas, que está essencialmente ligado aos direitos 
fundamentais, pela dimensão financeira que estes exibem, 
aparece na CF 88 como uma das garantias institucionais da 
liberdade, a que o cidadão tem acesso através das garantias 
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processuais. Pode a comunidade invocar a proteção do Tribunal 
de Contas para o combate à corrupção, para o controle dos 
incentivos fiscais, para promover a fiscalização sobre as entidades 
financeiras privadas que, causando prejuízos a terceiros, possam 
atingir o Tesouro, para fixar o valor do dano ambiental causado 
por funcionário público ou terceiros, etc. (Torres, 1992, p.54). 

 
A partir de uma visão republicana, Britto (2005), entende: 

 
8. O controle externo e seu vínculo funcional com o princípio 
republicano 
8.1 Tão elevado prestígio conferido ao controle externo e a quem 
dele mais se ocupa, funcionalmente, é reflexo direto do princípio 
republicano. 
Pois, num República, impõe-se responsabilidade jurídica pessoal 
a todo aquele que tenha por competência (e consequente dever) 
cuidar de tudo que é de todos, assim do prisma da decisão como 
do prisma da gestão. 
E tal responsabilidade implica o compromisso da melhor decisão e 
da melhor administração possíveis. Donde a exposição de todos 
eles (os que decidem sobre a “res publica” e os que a gerenciam) 
à comprovação do estrito cumprimento dos princípios 
constitucionais e preceitos legais que lhes sejam especificamente 
exigidos. 
A começar, naturalmente, pela prestação de contas das 
sobreditas gestões orçamentária, financeira, financeira, 
patrimonial, contábil e operacional. 
8.2 É essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento 
conceitual da República enquanto forma de governo) que 
demanda ou que exige, assim, todo um aparato orgânico-funcional 
de controle externo. E participando desse aparato como peça-
chave, os Tribunais de Contas se assumem como órgãos 
impeditivos do desgoverno e da desadministração. (Britto, 2005, 
p.59). 

 
Para Figueiredo Neto (2005), as Cortes de Contas sofreram uma longa 

evolução: de órgãos tradicionais de controle a órgãos de controle democrático nos 

Estados policráticos. Para o autor, o Tribunal de Contas tem um novo papel 

institucional inscrito na Carta de 1988. Esse papel é de órgão de vanguarda na 

concretização de suas funções de órgão (de outros) no controle democrático nos 

Estados policráticos. 

Para esse autor, resulta de um processo evolutivo, desde o Tribunal de 

Contas idealizado por Ruy Barbosa, que tinha finalidade saneadora e moralizante 

das finanças públicas e reorganizadora da contabilidade pública, ultrapassando 

também a fase essencial à república, na lição de Britto (2005). 
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Diz Figueiredo Neto (2005): 

 
As cortes de contas: de órgãos tradicionalmente de controle 
contábil a órgãos de vanguarda de controle econômico-financeiro 
nos Estados policráticos e democráticos. 
Poucos órgãos do Estado contemporâneo podem exibir um 
percurso histórico quase militar, mas são ainda mais raros os que 
evoluíram e atualizaram as suas funções desde sua origem à 
atual conformação, com que, mutatis mutandis, atualmente se 
apresentam, nas diversas estruturas do Poder Político. 
Com efeito, nesse longo período, desde as conformações pré-
renascentistas às renascentistas do Estado, passando pelas 
estruturações intermédias, do Estado páleo-liberal, do Estado de 
direito e dos vários modelos de Estado intervencionista, até a 
atual configuração do Estado democrático de direito, os órgãos de 
contas foram se adaptando às multiplicadas e cambiantes 
necessidades de atender aos controles da gestão dos dinheiros 
públicos. 
[...] 
Em suma: nessa evolução histórica, os órgãos de contas 
alcançaram indubitavelmente sua maturidade e máxima 
prestância, deixando de ser apenas órgãos do Estado para serem 
também órgãos da sociedade no Estado, pois a ela servem não 
apenas indiretamente, no exercício de suas funções de controle 
externo, em auxílio da totalidade dos entes e dos órgãos 
conformadores do aparelho do Estado, por sua acrescida e nobre 
função de canal do controle social, o que o situa como órgãos de 
vanguarda dos Estados policráticos e democráticos que adentram 
no século XXI. (Figueiredo Neto, 2005). 

 
Nesse passo, pode-se afirmar que o Tribunal de Contas é instituição do 

Estado Democrático de Direito, órgão da sociedade e do homem, cujas 

competências constitucionais são exercidas com independência e autonomia. 

Não se subordina, nem se vincula hierarquicamente a qualquer Poder, dos 

quais não são delegatários. Sua fonte de independência e competências deriva 

primariamente da vontade soberana do povo expressa na Carta Magna da 

República. 

Tribunal é, mas um tribunal sui generis, que, assemelhado aos tribunais 

judiciais, é também órgão de colaboração com os Poderes e Instituições do 

Estado. 

É indispensável, indisponível e indelegável pela natureza da sua inserção 

na república democrática215. Apresenta, contudo, problemas ou lacunas. 

                                              
215 Conceito oferecido pelo autor. 
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A primeira questão que se aflora quanto às Cortes de Contas é de ordem 

estrutural na Constituição de 1988. Repisa-se, nessa primeira questão e nas 

demais, que elas são igualmente pertinentes aos demais Tribunais, por força do 

modelo impositivo adotado pela Carta aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

como determina o art. 75. 

 

3.3. A posição constitucional do tribunal de contas: auxílio ao poder 
legislativo 
 

Expressão AUXÍLIO tem orientações doutrinárias controvertidas. O art. 70 

da CF dispõe que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será 

exercido com o AUXÍLIO do Tribunal de Contas da União (com reflexos 

federativos). 

De um lado, o Tribunal seria um órgão do auxiliar do Poder Legislativo. 

Para outros, ainda que auxiliar, dispõe de autonomia no exercício de suas 

atribuições. 

Nas discussões polêmicas durante a elaboração da Carta de 1946, 

conforme exposto, embora admitidas competências de julgamento, o Tribunal foi 

considerado órgão do corpo legislativo. 

A jurisprudência, a partir da Carta de 1946, orientou-se pela definição do 

Tribunal como órgão auxiliar, o que implicaria submissão e dependência. 

Na ADI 4190/RJ, o voto do Min. Celso de Mello acentuou com incisividade 

a ostentação que os Tribunais de Contas postam na estrutura constitucional 

brasileira institucionalizada na Carta Federal, decorrência da qual não estão 

subordinados por nenhum vínculo de ordem hierárquica, delegatárias, ou 

assessoramento aos corpos legislativos. 

A expressão ali constante conduz a equívocos, a uma buscada prevalência 

do Poder Legislativo sobre a atuação técnica da Corte de Contas, assim como 

sobre a sua composição. Danosa e equivocada, a expressão merece tratamento. 

Propõe-se, com singeleza, a sua defenestração da Carta, restando ao 

dispositivo: “O controle externo, a cargo do Congresso Nacional e do Tribunal de 

Contas da União, ao qual compete [...]”. 
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Solucionam-se as polêmicas fundadas com interesses políticos 

diversionistas na malfadada expressão “com o auxílio”. 

Auxílio, como ali constante, é subordinação, hierarquização e dependência. 

Na realidade constitucional e técnica, assim não resta independência para o 

Tribunal de Contas ser a Instituição de Estado como fixada na Carta, ao âmbito 

do Estado Democrático de Direito. 

A solução pode ser confiada a uma ação (espécie a definir), mediante 

ativismo da Associação própria, da Procuradoria da República, através de 

representação, ou segundo a nominação dos sujeitos ativos previstos na Carta. 

Emenda constitucional supressiva igualmente teria o mesmo efeito final. Ao autor 

resta apenas registrar o problema. Ele, igualmente, não se esquiva de propor 

solução. 
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Abstract: This paper aims to show that state charter of the Rio Grande do Sul in 
1989 (which is commemorated and honored, under the federative command of the 
1988 federal carter maintains, widens and perfects under republican and 
democratic principles the court of accounts. Establishes its functions and 
specialize its control action. Declares it unavoidable and necessary unaffiliated 
and gives it the status of an instution of democratic state of law. Has as its 
foundation and purpose the dignity of the human person, as the letter commands. 
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This is the court of accounts of the carved and stoned state in the institutional 
order that is thirty years old. He is  invoked to celebrate and honor twice: the 
constitutional charter that houses him and the institution of control. 
Redemocratizing, up to date, as the state charter of 1947 was, the current and 
longer- lasting charter of letters is to be understood, respected, and fulfilled. 
 
Keywords: Constitution of the state of Rio Grande do Sul 1989; Federal letter 
1988; State court of accounts; State institution; Democracy Republic; Dignity of 
human person. 
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